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                                                                                         PREŞEDINTE 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

IOSIF MATULA 

 
Deva, 6 decembrie 2007 

                                        
 
PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 6 decembrie 2007, cu ocazia şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest. 
 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în Sala 63, a Consiliului Judeţean Arad şi au fost 
conduse de domnul preşedinte al CDR Vest, Iosif Matula, Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Arad. 
 
Domnul Iosif Matula constată că şedinţa este constituită legal, prezenţa unui număr de  
13 membri fiind consemnată. 
  
La şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională au participat următoarele persoane: 
 

• Domnul Iosif Matula - Preşedintele Consiliului Judeţean Arad; 
• Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara; 
• Domnul Mircea Băcală – Şef cabinet preşedinte, Consiliul Judeţean Timiş, în 

calitate de membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul 
domnului Constantin Ostaficiuc, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş; 

• Domnul Tilică Pârvulescu – Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în 
calitate de membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul 
domnului Iosif Secăşan, Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin; 

• Doamna Aurelia Junie – Director al Direcţiei de Dezvoltare, Primăria 
Municipiului Timişoara, în calitate de membru CDR Vest şi ca reprezentant cu 
drept de vot în locul domnului Gheorghe Ciuhandu, Primar, Primăria 
Municipiului Timişoara; 

• Doamna Ileana Chera - Şef Serviciu Investiţii, Primăria Municipiului Reşiţa, în 
calitate de membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul 
domnului Liviu Spătaru, Primar, Primăria Municipiului Reşiţa; 

• Domnul Marinel Paşca – Primar, Primăria Recaş; 
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• Domnul Vasile Horj – Primar, Primăria Variaş; 
• Domnul Gheorghe Şuiaga – Primar, Primăria Dobra; 
• Domnul Iustin Cionca – Primar, Primăria Pecica; 
• Doamna Emilia Braneţ - Primar, Primăria Şagu; 
• Domnul Marcovici Dorel Ilie - Referent principal, Primăria Fârliug, în calitate de 

membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul domnului Ioan 
Borduz, Primar, Primăria Fârliug; 

• Doamna Rakos Ileana-Sorina - Consilier, Primăria Uricani, în calitate de 
membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul domnului Dănuţ 
Odagiu Buhăescu, Primar, Primăria Uricani; 

 
şi 
 
• Domnul Tokay Adam Gyorgy – reprezentant al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; 
• Domnul Dan Stan – avocat. 
 

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 Politici Regionale şi 

Internaţionalizare; 
• Domnul Nicolae Munteanu – Şef Departament Implementare Program 

Operaţional Regional; 
• Domnişoara Luciana Novac –  Consultant implementare POR, Birou Teritorial 

Arad; 
• Domnişoara Irina Ouatu-Paraschiv - Consultant asistenţă tehnică; 
• Domnul Dacian Bogdan-Românu – Administrator reţea. 
 
 

* * * 
 
Domnul Preşedinte Iosif Matula salută prezenţa la şedinţă a domnului Tokay Adam 
Gyorgy, reprezentant din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, prezintă în continuare ordinea de zi a şedinţei şi o supune spre aprobare  
Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 
 
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI este următoarea: 
 
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 

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. 
 
Ordinea de zi a şedinţei a fost votată şi aprobată în unanimitate. 
 

 
* * * 

 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
 
Domnul Iosif Matula prezintă primul punct de pe ordinea de zi, Informare privind 
stadiul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 
Domnul Iosif Matula dă cuvântul domnului Sorin Maxim pentru a prezenta conţinutul 
acestui punct. 
 
Domnul Sorin Maxim subliniază importanţa acestui punct pe ordinea de zi, ca fiind 
activitatea principală pe care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) o 
desfăşoară în această perioadă, anul 2007 fiind unul din cei mai importanţi ani ai ADR 
Vest în realizarea de proiecte şi exercitarea de competenţe în ceea ce priveşte poziţia 
regională. Astfel, Programul Operaţional Regional (POR), chiar dacă nu a demarat aşa 
de repede precum s-ar fi dorit pe componentele sale, el deja funcţionează, în sensul că s-
au depus deja cinci proiecte pe axa prioritara 2, la nivelul Regiunii Vest. Lista cu 
proiectele depuse pe POR este inclusă şi în mapa de şedinţă. Dl. Sorin Maxim aduce, de 
asemenea, în discuţie axa prioritara 3, domeniul de intervenţie 3, care prevede realizarea 
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unui Centru de intervenţii în caz de urgenţă, un SMURD regional cu sprijinul celor 
patru Consilii Judeţene. Estimările făcute de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor (MDLPL) erau ca axele prioritare ale POR, mai puţin axa 1 să se lanseze 
până în noiembrie 2007. Dl. Sorin Maxim menţionează că în cadrul axelor prioritare din 
POR s-au mai făcut corecturi cu privire la documentele care urmează a fi depuse, 
metodologie, proceduri, iar lansarea celorlalte axe este aşteptată pentru că există deja 
unele proiecte pregătite cu studii de fezabilitate şi cu proiect tehnic. Pe data de 13 
decembrie 2007 va avea loc şedinţa Comitetului Naţional de Monitorizare a POR unde 
va participa şi dl. preşedinte Matula. În cadrul acesteia va fi supusă pe Ordinea de zi, 
aprobarea criteriilor de evaluare pentru axa prioritară 1 care prevede reabilitarea 
urbană. Dl. Sorin Maxim precizează că în mapa de şedinţă sunt materilele aprobate până 
în prezent de către Comitetul Naţional de Monitorizare a POR: Strategia de Asistenţă 
Tehnică, criteriile de eligibilitate şi de selecţie a proiectelor. Dl. Sorin Maxim dă cuvântul 
în continuare d-lui Nicu Munteanu, şeful Departamentului de Implementare Program 
Operaţional Regional, care va face o  scurtă prezentare despre stadiul implementării 
POR la nivelul Regiunii Vest. 
 
 
Domnul Nicolae Munteanu prezintă lansarea POR la nivel naţional şi la nivel regional, 
subliniând faptul că în acest moment, dintre cele 12 domenii de intervenţie, doar două 
domenii sunt deschise pentru depunerea de proiecte: pentru axa 2 referitoare la 
Infrastructura de transport regional şi local şi pentru axa prioritară 3, domeniul de 
intervenţie 3, „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţie în caz de urgenţă”. Aceste domenii de intervenţie sunt deschise depunerii de 
proiecte printr-o licitaţie deschisă, care se va opri atunci când fondurile pentru finanţări 
vor fi consumate. În acest moment la nivelul Regiunii Vest sunt cinci proiecte depuse, 
toate pe axa prioritară 2, unul din partea Consiliului Judeţean Arad, unul din partea 
Consiliului Local al oraşului Petrila şi trei din partea Consiliului Judeţean Timiş. 
Valoarea acestor proiecte însumează o finanţare nerambursabilă din partea UE de peste 
43 mil. Euro. Aceste proiecte sunt în prezent în etapa de evaluare şi selecţie şi urmează 
să fie supuse evaluării strategice în cadrul Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest (CRESC Vest).  
 
Dl. Nicolae Munteanu subliniază în continuare rolul Comitetului de Monitorizare al 
POR, ca for suprem care decide la nivel naţional principalele elemente legate de 
derularea POR. Până în prezent au avut loc două două şedinţe CM POR în cadrul cărora 
s-au aprobat mai multe decizii legate de alocările financiare indicative pentru fiecare 
regiune de dezvoltare, criteriile de evaluare şi selecţie pentru 11 din cele 12 domenii de 
intervenţie. În şedinţa din 13 decembrie 2007 vor fi aprobate criteriile pentru axa 1 
pentru dezvoltare urbană. Referitor la portofoliul de proiecte al Regiunii Vest, în urma 
întâlnirii care a avut loc între cei patru preşedinţi de Consilii Judeţene şi dl. Sorin 
Maxim, director ADR Vest, s-a ajuns la o convenţie detaliată cu privire la punctul 2 pe 
ordinea de zi a prezentei şedinţe, acesta făcând referire la împărţirea echitabilă  şi 
orientativă a sumelor pentru cele patru judeţe din Regiunea Vest.  
 
Dl. Nicolae Munteanu aminteşte că în mapa de şedinţă sunt ataşate portofoliile de 
proiecte prioritizate, aşa cum au fost transmise de către fiecare Consiliu Judeţean. În 
continuare precizează că există HG. 811  prin care 22 de proiecte din Regiunea Vest sunt 
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finanţate din punct de vedere al documentaţiei direct de la MDLPL, cu scopul de fi 
pregătite şi de a obţine eventual finanţare din Fondurile Structurale. În acest moment 
MDLPL iniţiază un nou demers de a pregăti şi alte proiecte pentru finanţarea prin POR. 
Este important de precizat că iniţial MDLPL a dorit să finanţeze Regiunea Vest doar 
pentru o singură documentaţie pentru un singur proiect, dar după mai multe demersuri 
în prezent 11 proiecte vor fi pregătite din punct de vedere al documentaţiei la MDLPL. 
În data de 4 decembrie 2007 la Bucureşti s-au semnat aceste contracte, iar finanţarea va fi 
virată autorităţilor locale, care vor elabora procedurile de finanţare a acestor proiecte. 
 
Domnul Sorin Maxim multumeşte pentru prezentarea anterioară şi accentuează faptul 
că ultima informaţie este foarte importantă, în sensul că s-a demarat descentralizarea 
proiectelor de asistenţă tehnică. Până în prezent se câştigau licitaţii pe grupuri mari de 
proiecte prin firme mari din Bucureşti de asistenţă tehnică, iar demersul de a putea 
realiza proiecte era destul de greoi din punctul de vedere al beneficiarilor. Dl. Sorin 
Maxim subliniază că în prezent finanţarea va fi transferată cu un avans de 30% din 
contract la autoritatea publică locală, care la rândul ei va licita realizarea proiectului. 
Aceasta reprezintă un avantaj pentru beneficiar, care va controla în mod direct ceea ce se 
va întâmpla cu proiectul şi, de asemenea, va fi un avantaj pentru favorizarea formării 
unui corp de experţi şi de consultanţi la nivel regional. 
 
Domnul Iosif Matula susţine că această provocare era de mult aşteptată şi că ii se va 
răspunde pe măsură. În continuare dl. Iosif Matula întreabă dacă sunt observaţii 
referitoare la prezentare, în caz contrar se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.  
 
 

* * * 
 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea alocărilor financiare judeţene 
indicative pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în  Regiunea Vest. 
 
Domnul Iosif Matula prezintă hotărârea prin care se aprobă înţelegerea de principiu 
avută la nivelul preşedinţilor de Consilii Judeţene. Dl. Iosif Matula precizează că s-a 
stabilit de comun acord alocarea proporţională în acelaşi procent a sumelelor pentru cele 
patru judeţe. Sumele fiind egale ele nu pot face obiectul unor realocări, dar judeţele pot 
să aloce între ele sumele în funcţie de obiectivele şi priorităţile de dezvoltare ale fiecărui 
judeţ dar şi de portofoliile de proiecte prioritare ale acestora.  
 
Domnul Iosif Matula întreabă dacă sunt observaţii referitoare la proiectul de hotărâre, 
în caz contrar, supune spre aprobare hotărârea nr. 27/2007 privind aprobarea alocărilor 
financiare judeţene indicative pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Regiunea Vest . Propunerea  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
* * * 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 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. Pentru prezentarea 
acestui punct domnul Iosif Matula dă cuvântul domnului Sorin Maxim. 
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Domnul Sorin Maxim prezintă procedura prin care membrii CDR au nominalizat 
membrii CRESC Vest. Acest comitet s-a întrunit în luna august 2007, cu jumătate din 
prezenţa membrilor CDR, şi a propus un Regulament de Organizare şi Funcţionare 
(ROF) a CRESC pe baza Hotărârii de Guvern, care a stat la baza înfiinţării CRESC, 
regulament care a fost aprobat în şedinţa CRESC şi care a fost trimis spre avizare 
MDLPL. Dl. Sorin Maxim precizează că s-au primit observaţii cu privire la modul în care 
s-a constituit acest Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) CRESC. Aceste 
observaţii au fost operate, şi în acest context, s-a transmis o nouă variantă a ROF CRESC. 
După o întâlnire avută cu directorul general al AM POR, dl. Gabriel Friptu, dl.  Ştefan 
Ciobanu, director din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi cu juristul din 
cadrul MDLPL, s-a agreat o formă a ROF CRESC care nu schimbă esenţa ROF-ului 
iniţial. În acest context, comitetul va putea decide dacă consideră oportun, ca un proiect 
să fie finanţat, să fie pus în rezervă sau să nu fie considerat prioritar pentru regiune la 
acel moment.  
 
Dl. Sorin Maxim subliniază în continuare caracteristica ROF CRESC Vest, de a putea 
aproba potenţiale fişe de proiecte, care cu anumite condiţii din partea CRESC, să 
beneficieze de un termen legal de depunere a proiectului, astfel dâdu-se şansa 
proiectelor mai complicate să-şi urmeze cursul de conformitate, eligibilitate, evaluare 
strategică şi evaluare tehnică. Cu două zile înainte de această şedinţă au fost primite 
comentarii din partea MDLPL referitoare la ROF CRESC Vest, comentarii care schimbă 
total ROF-ul CRESC. Aceste comentarii se referă la neacceptarea ca acest comitet să aibă 
puterea de a decide dacă proiectele sunt sau nu oportune pentru regiune, lăsând numai 
decizia de a ordona proiectele în listă, conform hotărârii de guvern. Dl. Sorin Maxim 
precizează că aceasta constituie o imixtiune a deciziei MDLPL în decizia regiunii, pentru 
că decizia regiunii ar trebui să arate care proiecte nu sunt prioritare, sau care sunt 
proiecte scumpe, sau care proiecte au o soluţie neadecvată. Important de precizat este că 
acest comitet este nominalizat de CDR şi jumatate din membrui CRESC sunt membrii 
CDR şi preşedintele acestui for este preşedintele CDR. După discuţii dl. Sorin Maxim 
consideră că se încearcă o blocare a deciziei, pentru că în acest moment în procesul de 
evaluare a proiectelor, agenţia realizează conformitatea şi eligibilitatea proiectului. 
Ulterior evaluarea tehnică se va face de către o comisie de experţi independenţi 
nominalizaţi de către o firmă de consultanţă nominalizată de MDLPL.  
 
Dl. Sorin Maxim propune să se aprobe aceast ROF al CRESC Vest în forma agreată cu 
MDLPL, în prima variantă, urmând ca mai apoi să aibă loc negocieri, dacă acest aviz 
este unul obligatoriu şi în contextul în care Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) şi 
nu a făcut observaţii de conţinut. Dl. Sorin Maxim precizează că, dacă s-ar exclude din 
acest ROF decizia CRESC, atunci CRESC-ul nu mai are nici o putere, va prioritiza numai 
proiectele pe listă, din moment ce toate proiectele sunt finanţabile. În continuare dl. 
Sorin Maxim îl invită pe dl. avocat Dan Stan să explice care sunt conform legii tipurile 
de avize şi metodologia după care se avizează un astfel de proiect. 
 
Domnul Dan Stan precizează că hotărârea de guvern prin care a fost aprobat 
regulamentul cadru prevede că acest ROF se aprobă după ce se solicită avizul 
ministerului. Avizele sunt incluse în trei mari categorii: avize facultative, consultative şi 
conforme. Dacă în actul normativ nu este precizat dacă un aviz este conform, înseamnă 
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că acest aviz este unul consultativ, ceea ce presupune că este obligatoriu să fie cerut dar 
nu este obligatoriu să fie ţinut cont de acest aviz. Dacă agenţia a cerut avizul 
ministerului şi nu l-a primit, sau dacă l-a primit şi nu este favorabil, hotărârea se poate 
vota fără a se ţine cont de acest aviz. 
 
Domnul Sorin Maxim menţionează în continuare că în HG la cap. 5, Dispoziţii finale, se 
precizează că ROF CRESC este elaborat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotârâri, şi este avizat de Autoritatea de Management 
pentru POR şi de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) şi 
aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. În cazul în care se primeşte un 
aviz intr-una din formele lui şi CDR-ul nu este de acord cu respectiva variantă, se 
generează un cerc vicios. Dl. Sorin Maxim precizează că urmează să se decidă dacă se 
acceptă această variantă, cu atât mai mult cu cât de aceasta depinde următoarea şedinţă 
CRESC, care în mod sigur va avea loc în luna ianuarie, întrucât sunt deja cinci proiecte 
în stadiul de evaluare tehnică. 
 
Domnul Mircea Ioan Moloţ şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu corespondenţa 
cu MDLPL şi susţine importanţa deciziei preşedinţilor de Consilii Judetene în cadrul 
CRESC şi propune să se participe la discuţii directe cu MDLPL privind această 
chestiune. 
 
Domnul Iosif Matula subliniază faptul că ceea ce s-a finalizat este rezultatul unei munci 
îndelungate timp de doi ani şi jumătate şi o continuare a ceea cea a realizat domnul 
preşedinte Mircea Moloţ şi consideră că este forma care reprezintă cel mai bine regiune 
Vest pentru perioada de şapte ani care va urma.  
 
Domnul Sorin Maxim aduce în discuţie în continuare observaţiile cu privire la 
scrisoarea primită de la MEF în care se aduc precizări cu privire la componenţa CRESC, 
prezentând modalitatea prin care s-au făcut propunerile pentru nominalizarea 
membrilor CRESC. Cu privire la nominalizarea membrilor din partea societăţii civile nu 
s-a presupus ca membrul titular şi membrul supleant să facă parte din aceeaşi instituţie. 
În acest context, scrisoarea primită de la MEF precizează că, pentru a se respecta 
prevederile hotărârii de guvern, membrul titular şi membrul supleant al CRESC trebuie 
să facă parte din aceeaşi instituţie a administraţiei publice locale, a mediului social-
economic. În acest caz va trebui luată o decizie în sensul modificării componenţei 
CRESC, să fie făcute alte nominalizări în spiritul hotărârii de guvern. În data de 
19.10.2007, ACIS şi MDLPL au transmis ADR Vest o adresă comună prin care se 
precizează că interpretarea corectă a prevederilor HG nr. 764/2007 este aceea ca 
„membrul titular şi membrul supleant în CRESC trebuie să fie reprezentanţi ai aceleiaşi 
instituţii a administraţiei publice locale / organizaţii a mediului economico – social”.  
 
Dl. Sorin Maxim precizează în continuare că în data de 24 octombrie 2007 au fost 
dezbătute şi agreate propunerile şi recomandările de modificare a ROF CRESC Vest în 
cadrul întâlnirii care a avut loc la Bucureşti, la sediul MDLPL, între reprezentanţii ACIS, 
MDLPL şi ADR Vest. ROF CRESC Vest a fost revizuit conform celor stabilite la această 
întâlnire şi a fost retransmis oficial spre avizare în data de 16 noiembrie 2007 către  
MDLPL, precum şi ACIS. În data de 30 noiembrie 2007, MDLPL a transmis în format 
electronic observaţii suplimentare referitoare la prevederile ROF CRESC Vest. În final în 
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data de 4 decembrie 2007 ADR Vest a retransmis spre avizare ROF CRESC Vest cu 
modificările corespunzătoare. 
 
Domnul Mircea Ioan Moloţ este de acord cu această propunere ca membrul titular să 
facă parte din aceeaşi instituţe cu membrul supleant în cadrul CRESC pentru a se 
asigura coerenţa deciziilor. 
 
Domnul Iosif Matula argumentează că au fost şi excepţii de la această regulă în 
modalitatea prin care s-au nominalizat membrul titular şi membrul supleant din 
instituţii diferite, pentru că ideea era să se acopere un spectru larg ai reprezentanţilor de 
la toate instituţiile recomandate să facă parte din CRESC. 
 
Domnul Sorin Maxim  aduce în continuare în discuţie o scrisoare primită din partea 
Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, care îşi 
exprimă dorinţa, fiind singura organizaţie patronală pentru IMM-uri reprezentativă la 
nivel naţional, să fie nominalizată în Comitetul de Monitorizare a POR.  
 
Domnul Iosif Matula argumentează că de aceasată nominalizare se va ţine cont în 
contextul rotaţiei la un an, adică peste şase luni. 
 
 
Domnul Iosif Matula întreabă dacă sunt observaţii referitoare la punctul trei şi 
supune spre aprobare hotărârea nr. 28/2007 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare 
al Regiunii Vest. Propunerea  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

* * * 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Prezentarea proiectului aprobat spre 
finanţare de Comisia Europeană - "WESTEER - Cluster automotive bazat pe cercetare" 
în cadrul programului "Regiuni ale cunoaşterii". 
 
Domnul Sorin Maxim prezintă acest proiect aprobat de Uniuniea Europeană, în valoare 
de aprox. 200.000 euro, care nu presupune nici un fel de cofinanţare din partea Regiunii 
Vest. Contractul a fost deja semnat şi începând cu anul viitor se va începe 
implementarea lui. Dl. Sorin Maxim precizează că punctul patru şi punctul cinci de pe 
ordinea de zi sunt relaţionate, şi o invită pe domnişoara Raluca Cibu-Buzac pentru a  
face o prezentare a acestor proiecte aflate în derulare, care sunt activităţile pentru cele 
două domenii de activitate: domeniul automotive şi tehnologia informaţiei şi 
cunoaşterii. 
 
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac prezintă numele complet al proiectului WeSteer – 
„Acţiuni de suport pentru crearea unui cluster bazat pe cercetare în sectorul automotive 
al Regiunii Vest România". Obiectivul principal al proiectului este de a crea cadrul 
instituţional şi un pachet integrat de activităţi de sprijin pentru facilitarea emergenţei 
unui cluster regional bazat pe cercetare în sectorul auto. Proiectul a fost elaborat la 
începutul acestui an de către ADR Vest în parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din 
Timişoara, firma Interpart Production, care produce produse auto şi Asociaţia 
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"Tehimpuls”. Proiectul este unul dintre cele 5 din 125 de proiecte depuse, care vor fi 
finanţate în cadrul acestui apel de propuneri de proiect în toată Europa. Apelul de 
proiecte se numeşte „Regiuni ale cunoaşterii” şi a fost dedicat pentru regiunile 
europene. Data oficială de începere a proiectului este 1 februarie 2008. Durata 
proiectului va fi de doi ani cu un buget: 170.000 euro, finanţare 100% din partea CE. În 
calitate de coordonator, agenţiei îi revine o finanţare de 100.000 euro. Activităţile 
principale de lucru sunt construite pe pachete. Primul pachet de lucru se numeşte 
”Suport instituţional pentru clusterul auto bazat pe cunoaştere în Regiunea Vest” şi 
vizează crearea în cadrul agenţiei a unităţii de management. Prin al doilea pachet de 
lucru „Acţiuni de suport pentru cooperarea dintre actorii din domeniul cercetare-
Dezvoltare şi IMM din sectorul automotive” se vizează cooperarea între universităţi, 
instituţii de cercetare şi firme. Pachetul al treilea, „Informare şi comunicare” se referă la 
mobilizarea reţelei de firme, iar pachetul de lucru „Consolidarea expertizei din sector şi 
cooperarea cu alte clustere europene”, constă în asigurarea de traininguri pentru firme şi 
relaţia acestui cluster cu alte clustere. Ultimele două pachete „Evaluare şi diseminare” şi 
„Managementul proiectului” au un profil administrativ.  
 
D-ra Raluca Cibu-Buzac precizează că cele mai importante rezultate ale proiectului vor 
fi: un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest, o bază de date cu 
instituţii de cercetare-dezvoltare, o bază de date cu firme din sectorul auto, o strategie 
pentru intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din sectorul auto, un 
proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto, o platformă web, un 
plan multianual de acţiune pentru administrarea clusterului auto, o strategie de 
marketing şi materiale de promovare şi o strategie de internaţionalizare. 
 
Domnul Iosif Matula solicită în continuare domnişoarei Raluca Cibu-Buzac expunerea 
punctului cinci de pe ordinea de zi, care constă în prezentarea reţelei de subcontractare 
“Co-Makers Romania Subcontracting Network” şi a evenimentului de brokeraj 
internaţional din decembrie 2007. 
 
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac prezintă reţeaua de subcontractare “Co-Makers 
Romania Subcontracting Network”, iniţiată acest an de către ADR Vest şi firma Co-
Makers International. Firma este localizată în Olanda şi activitatea sa constă în crearea 
de relaţii comerciale dintre cumpărători şi furnizori. În acest context, Regiunea Vest va 
beneficia de expertiza firmei olandeze, prin acces la posibili parteneri de afaceri şi 
cumpărători. D-ra Raluca Cibu-Buzac menţionează că, în consecinţă, s-a ajuns la un 
acord cu firma  Co-Makers International şi s-a creat un birou de 3 persoane (un expert 
olandez, un expert ADR Vest şi un asistent). Biroul funcţionează la sediul agenţiei şi 
oferă servicii pentru firme. Obiectivul proiectului este facilitarea accesului la noi pieţe a 
membrilor reţelei, firmele din Regiunea Vest, printr-un sistem complex de relaţionare 
între firmele cumpărătoare şi furnizori, precum şi garantarea unei vizibilităţi de tip 
„quality label” către piaţa europeană. Din luna august 2007 până în prezent s-a realizat 
intervievarea a 53 de firme pe baza unei metodologii bine pusă la punct pentru a 
înţelege ce anume fac firmele, ce tehnologii folosesc, ce resurse umane au. De asemenea 
au fost colectate informaţii detaliate despre firmă şi activitatea acesteia precum şi 
fotografii ale proceselor tehnologice folosite şi a produselor realizate. Ca un prim 
rezultat al acestei munci, se va organiza în data de 14 decembrie un eveniment de 
întâlniri bilaterale dintre furnizori şi cumpărători. Grupul ţintă pentru acest eveniment 
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sunt firmele active în domeniul construcţiilor de maşini şi automotive, cum ar fi 
producători de echipamente originale (OEM), furnizori de sisteme, subcontractori (de 
nivel 1, 2 sau 3) şi furnizori de servicii (dezvoltare, proiectare, inginerie). 
 
Domnul Sorin Maxim subliniază în continuare importanţa parteneriatului cu firma Co-
Maker care facilitează accesul firmelor româneşti la cumpărătorii din Europa. Facilitând 
acest proces, se oferă pachete de servicii prin care firmele româneşti să se poată 
perfecţiona pentru a putea accede piaţa a industrei auto. 
 

* * * 
 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al ADR Vest pe anul 2007 
 
Domnul Sorin Maxim  precizează, că din punct de vedere al resurselor, anul acesta s-a 
încercat a se ţine bugetul la limită pentru a nu face solicitări de resurse, iar anul 2008 va 
îngloba tot ceea ce nu s-a cheltuit în bugetul anului 2007 şi în consecinţă acesta va fi un 
buget mult mai generos. Modificările în buget se regăsesc în liniile bugetare din nota de 
fundamentare, la capitolul venituri s-au adunat două treimi de la consiliile judeţene şi 
mai rămâne o treime. Dl. Sorin Maxim precizează în continuare că la capitolul cheltuieli, 
se propun modificări în principal la partea de activităţi care au presupus deplasări şi 
organizare de evenimente. Prin proiectul Strateg Vest, au avut loc o serie de evenimente 
în afara Timişoarei, chiar dacă ele au fost toate bugetate pe StrategVest, agenţia s-a 
încărcat din punct de vedere bugetar. Dl. Sorin Maxim precizează de asemenea că 
pentru fondul de premii solicită o reîntregire a sumei care a fost alocată, pentru că nu s-a 
estimat numărul mare a comisiilor de evaluare din anul 2007, ale colegilor din cadrul 
ADR, cât şi ale colegilor CBC Serbia, CBC Hungaria, modalitatea de plată fiind 
premierile în bani. De asemenea, la capitolul deplasări au fost înregistrate depăşiri, 
majoritatea deplasărilor fiind în interioriul regiunii sau la Bucureşti. La capitolul 
investiţii au mai fost făcute cheltuieli cu extinderea reţelei de calculatoare întrucât 
spaţiul agenţiei s-a extins cu încă un nivel şi de asemenea la chirie s-a mărit suma. Chiria 
este decontată 30% pe fondurile Phare iar restul va fi decontată prin Fonduri Structurale. 
În plus, au fost cheltuieli mai mari la capitolul maşini, au fost efectuate câteva reaparaţii 
care nu au fost prevăzute la începutul anului, şi de asemenea sunt mici diferenţe la 
materialele de curăţenie, faţă de sumele estimate. Dl. Sorin Maxim precizează că 
execuţia bugetară s-a făcut la 10 luni şi nu la 11 luni, pentru că materialele pentru 
acesastă şedinţă au fost pregătite din timp, cu precizarea că nu toţi banii vor fi cheltuiţi. 
Tot ce nu va fi cheltuit va fi preluat ca şi venituri pentru anul 2008.  

 
Domnul Iosif Matula întreabă dacă mai sunt observaţii cu privire la acest punct, în 
caz contrar se supune spre aprobare hotărârea nr. 29/2007privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest. Propunerea  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

* * * 
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Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: 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. 
 
Domnul Sorin Maxim precizează că referitor de bugetul pe 2008 va fi o diferenţă de 
sume faţă de ceea ce a fost aprobat prin bugetul multianual. Pentru anul 2008 diferenţa 
va fi majoră pentru că vor fi făcute cheluieli importante în ceea ce priveşte investiţia 
privind extinderea sediului agenţiei. Investiţiile au fost deja făcute dar banii vor veni 
numai în 2008 pentru o parte dintre ele, de asemenea urmează să fie achiziţionate 
calculatoare, trei maşini noi care vor fi decontate prin banii de asistenţă tehnică din POR. 
Maşinile pe care agenţia le deţine au suferit reparaţii majore şi soluţia ar fi să fie 
schimbate şi în acest context dl. Sorin Maxim propune ca o parte din maşinile deţinute 
să fie date în condiţii facile birourilor de cooperare transfrontalieră, cu referire la  biroul 
România-Serbia. Dl. Sorin Maxim menţionează în continuare faptul că, pe lângă  ceea ce 
agenţia propune să ia prin contractul de finanţare prin asistenţă tehnică, s-au estimat 
nişte sume dintre care o parte din ele vor fi decontate, dar o altă parte nu vor fi 
decontate. Bugetul pe 2007 şi 2008  este estimat la aproape 2 mil. de euro, iar aceşti bani 
vor fi primiţi numai în anul 2008. De aceea suntem obligaţi ca acea sumă să fie preluată 
în buget în perspectiva primirii acestor bani de la MDLPL, urmând ca la final de 2008 
sumele să fie reîntregite.  
 
Dl. Sorin Maxim menţionează în continuare că majorarea propusă pentru contribuţia 
consiliilor judeţene, nu este  o majorare semnificativă, ea este de la 1,15 RON la 1,3 RON 
contribuţia pe cap de locuitor. Dl. Sorin Maxim propune ca,  pentru judeţele care au 
graniţa cu Ungaria şi Serbia, să se aprobe şi contribuţia bugetară pentru Birourile de 
Cooperare Teritorială. 
 
Domnul Iosif Matula întreabă dacă mai sunt observaţii referitoare la acest punct, în 
caz contrar se supune spre aprobare hotărârea nr. 30/2007 privind aprobarea 
contribuţiei Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2008. Propunerea  a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea nr. 31/2007 Privind aprobarea 
contribuţiilor pentru funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea pentru anul 2008. Propunerea  a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea nr. 32/2007 privind aprobarea 
contribuţiilor pentru funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2008. Propunerea  a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare 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 pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest.  
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Domnul Mircea Ioan Moloţ solicită explicarea algoritmului creşterii procentuale a 
bugetului în intervalul 2007-2010. 
 
Domnul Sorin Maxim  explică stabilirea acestei creşteri datorită devalorizării cursului 
de schimb, a inflaţiei, şi creşterea estimată a cheltuielilor cu 10% de la un an la altul. Iar 
creşterea mare a cheltuielilor de la anul 2007 la anul 2008 se explică prin începerea 
contractului de finanţare din Fonduri Structurale. Dl. Sorin Maxim subliniază că pentru 
anul 2009 bugetul este o estimare, de aceea s-a cerut numai un aviz şi nu o aprobare. 
 
Domnul Iosif Matula supune în continuare spre aprobare 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 pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, cu amendamentul ca pentru anul 2009, bugetul 
se avizează, conform art. 2 a prezentei hotărâri. Propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 

* * * 
 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Informare despre rezultatele proiectului 
StrategVest. 
 
Domnul Sorin Maxim începe prezentarea prin sublinierea rezultatelor proiectului 
StrategVest încheiat la data de 30 noiembrie 2007. Unul din rezultate principale a fost 
elaborarea Metodologiei de realizare a unei strategii care poate fi folosită de orice instituţie 
fiindu-i de ajutor la realizarea documentaţiei pentru proiecte. În al doilea rând s-au 
realizat patru strategii de dezvoltare care s-au finalizat, au fost asumate şi au fost 
predate la beneficiar. Dl. Sorin Maxim apreciază că acest proiect a fost un exerciţiu 
extraordinar pentru agenţie dovedind că din punct de vedere al relaţiilor cu partenerii 
din regiune, s-a realizat sprijinul în elaborarea strategiilor locale. Dl. Sorin Maxim dă în 
continuare cuvântul domnului Nicolae Munteanu pentru a face o scurtă prezentare a 
acestui proiect. 
 
Domnul Nicolae Munteanu precizează că proiectul StrategVest a fost câştigat de ADR 
Vest împreună cu Centrul de Asistenţă Rurală, pe componenta Phare, Societate Civilă. 
Proiectul s-a derulat între 1 noiembrie 2006 - 30 noiembrie 2007. Importanţa elaborării 
acestor patru strategii de dezvoltare a fost anticipată de nevoile comunităţilor de a avea 
aceste strategii de dezvoltare, pentru că atunci când se scriu proiecte pentru finanţări 
europene, ele vor trebui raporate la o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. Din 
cei 43 de aplicanţi prin proiect nu s-au putut finanţa decât patru strategii pentru trei 
microregiuni: Sântana, Valea Jiului, Timiş-Torontal şi localitatea Anina. De asemenea, a 
fost prevăzut şi Ghidul metodologic foarte util în realizarea unei strategii locale. Prin 
acest proiect a fost creat un site: www.strategvest.ro, unde sunt conectate toate 
strategiile de dezvoltare din Regiunea Vest, şi prin care se pot contacta reprezentanţi ai 
comunităţilor care au rol în elaborarea strategiilor. 
 



13 

Domnul Iosif Matula mulţumeşte pentru prezentare şi îşi exprimă satisfacţia cu privire 
la rezultatele acestui proiect, mai ales pentru elaborarea Strategiei locale pentru 
Microregiunea Sântana. 
 

* * * 
 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Avizarea propunerilor de retragere a 
certificatelor de investitor în zonă defavorizată pentru firmele care nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale. 
 
Domnul Sorin Maxim precizează că, în urma controalelor efectuate de către ADR Vest, 
s-a constatat că sunt firme care nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare sau 
care au renunţat ele însele la certificatele de investitor.  
 
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea nr. 34/2007 privind avizarea 
retragerii certificatelor de investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale. Propunerea  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
* * * 

 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Diverse. 
 
Domnul Iustin Cionca adresează o întrebare domnului Adam Gyorgy Tokay 
reprezentant al MDLPL, cu privire la cofinanţarea de 50% pentru proiectele care 
urmează a fi depuse pe axa prioritară 4 din POR. 
 
Domnul Adam Gyorgy Tokay menţionează că nu poate soluţiona pe loc această 
nelămurire şi va transmite mai departe întrebarea persoanelor abilitate din minister. 
 
Domnul Iosif Matula precizează că a semnalat şi domnului ministru Laszlo Borbely 
aspectul legat de cofinanţarea de 50% pentru proiectele pe axa prioritară 4, şi va solicita  
de asemena clarificarea acestui subiect la şedinţa Comitetului de Monitorizare a POR 
din data de 14 decembrie 2007. 

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

PREŞEDINTE 
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
IOSIF MATULA 


