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!

Context!

!

Consiliul!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest%este%organismul!regional!deliberativ,%fără%personaD
litate% 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.%%

!

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.%%

%

%

Atribuţiile!Consiliului!pentru!Dezvoltare!Regională!

%

Principalele%atribuţii%ale%Consiliului%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest,%conform%Legii%315/2004%

privind%dezvoltarea%regională%în%România,%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) Aprobă%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;%
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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%hotărârea%privind%aprobarea%cuantumului%sumelor%stabilite%

la% nivelul% Consiliului% naţional% pentru% dezvoltare% regională% 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%

regulamentulDcadru% 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%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%

instituţiei% naţionale% cu% atribuţii% în% domeniul% dezvoltării% regionale,% privind% stadiul,%
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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% pentru%

Dezvoltare%Regională%Vest,%destinate%desfăşurării%activităţilor;%

s) Numeşte% Directorul% Agenţiei% pentru% 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%pentru%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.%

%

%

Conducerea!Consiliului!pentru!Dezvoltare!Regională!

!

Consiliul! pentru! Dezvoltare! Regională%Vest% 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%vicepreşedinte,%

care%nu%pot%fi%reprezentanţi%ai%aceluiaşi%judeţ.%Aceste%funcţii%sunt%îndeplinite,%prin%rotaţie,%pentru%

câte%un%mandat%de%un%an,%de%către%preşedinţii%consiliilor%judeţene.%

%

În% funcţie%de%problematica%supusă%dezbaterii,% în%cadrul% lucrărilor%consiliului%pot!participa,! fără!
drept! de! vot,% prefecţii% judeţelor,% reprezentanţii% consiliilor% locale,% municipale,% orăşeneşti% şi%

comunale,% reprezentanţi% ai% instituţiilor% şi% organizaţiilor% cu% atribuţii% în% domeniul% dezvoltării%

regionale,%reprezentanţi%ai%societăţii%civile,%dar%şi%parteneri%socioDeconomici%relevanţi.%

%

%
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Perioada! Preşedinte! Vicepreşedinte!

31!octombrie!2012!V!
prezent!

Sorin!Frunzăverde! Petru!Nicolae!Ioţcu!

%

% % %

%

%

Componenţa!CDR!Vest!în!anul!2013%
!

Nr.!
crt.! Numele! Funcţia! Rolul!îndeplinit!!în!

cadrul!CDR!Vest!

1.! Sorin!FRUNZĂVERDE% Preşedintele% Consiliului% Judeţean%

CaraşDSeverin%

Preşedinte% CDR%

Vest%%

2.! Petru!Nicoale!IOŢCU% Preşedintele% Consiliului% Judeţean%

Arad%

Vicepreşedinte%

CDR%Vest%

3.! Mircea!Ioan!MOLOŢ! Preşedintele% Consiliului% Judeţean%

Hunedoara%

Membru%

4.! Titu!BOJIN! Preşedintele% Consiliului% Judeţean%

Timiş%

Membru%

5.! Alger!Viorel!ILAŞ! Primar%Buziaş% Membru%

6.! Emilia!BRĂNEŢ! Primar%Şagu% Membru%

7.! Gheorghe!FALCĂ! Primar%Arad% Membru%

8.! Gheorghe!Petru!FEIEŞ! Primar%Sebiş% Membru%

9.! Gheorghe!ROMÂNU!! Primar%Anina% Membru%
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10.! Ioan!BORDUZ! Primar%Fârliug% Membru%

11.! Ioan!Marcel!VELA! Primar%Caransebeş% Membru%

12.! Ioan!SORINCĂU! Primar%Moşniţa%Noua% Membru%

13.! Marcel!Adrian!GOIA! Primar%Haţeg% Membru%

14.! Nicolae!ROBU! Primar%Timişoara% Membru%

15.! Petru!MĂRGIMEAN! Primar%Deva% Membru%

16.! Tiberiu!PASCONI! Primar%Tomeşti% Membru%

%

%

%

%

!

Pe!parcursul!anului!2013!au!fost!organizate!2!şedinţe!ale!Consiliului!pentru!Dezvoltare!
Regională!Vest,!iar!o!hotărâre!a!fost!adoptată!prin!procedură!scrisă.!

!

Hotărârea! nr.! 1/2013! privind! abrogarea! Hotărârii! CDR! Vest! nr.! 4/2012! privind%aprobarea%
propunerii%Regiunii%Vest%de%realocare%a%sumei%rămase%disponibile%în%cadrul%domeniului%major%de%

intervenţie%3.3#Îmbunătăţirea#dotării#cu#echipamente#a#bazelor#operaţionale#pentru#intervenţii#în#

situaţii#de#urgenţă#pentru#Regiunea#Vest,%către%domeniul%major%de%intervenţie%3.2#Reabilitarea#

/modernizarea/# dezvoltarea# şi# echiparea# infrastructurii# serviciilor# sociale% ale% Programului%

Operaţional%Regional%2007%–%2013%–%este!hotărârea!aprobată!prin!procedură!scrisă.%
%

%
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Şedinţa!Consiliului!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest!din!data!de!30!aprilie!2013!

%

Aceasta%a%fost%organizată%în!Sala!Mare!de!Şedinţe!a!Consiliului!Judeţean!CaraşVSeverin!şi%a%avut%
următoarea%ordine!de!zi:!

1. Informare%privind%stadiul% implementării%Programului%Operaţional%Regional%2007%–%2013%

în%Regiunea%Vest.%

2. Informare%cu%privire%la%stadiul%activităţii%de%planificare%pentru%perioada%2014%D%2020.%

3. Informare% privind% propunerea% Regiunii% Vest% privind% procesul% de% regionalizare.%

Cunoaşterea%modelelor%europene%de%regionalizare%–%propunere%model%spaniol%şi%model%

polonez.%

4. Hotărâre% privind% aprobarea% rapoartelor% de% activitate% ale% Agenţiei% pentru% Dezvoltare%

Regională% Vest% pentru% anii% 2011% şi% 2012,% precum% şi% aprobarea% situaţiilor% financiare%

pentru%anii%2011%şi%2012.%

5. Hotărâre% privind% aprobarea% rapoartelor% de% activitate% ale% Consiliului% pentru% Dezvoltare%

Regională%Vest%pentru%anii%2011%şi%2012.%

6. Informare%privind%preluarea%Programului%Operaţional%Sectorial%Creşterea%Competitivităţii%

Economice%2007%–%2013%–%Axa%1%de%către%Agenţiile%pentru%Dezvoltare%Regională.%

7. Hotărâre% privind% avizarea% Acordului% Cadru% de% delegare% a% atribuţiilor% privind%

implementarea%Programului%Operaţional%Sectorial%Creşterea%Competitivităţii%Economice%

2007%D%2013.%

8. Hotărâre% privind% aprobarea% actualizării% organigramei% multianuale% a% Agenţiei% pentru%

Dezvoltare%Regională%Vest%pentru%perioada%2013%D%2015.%

9. Hotărâre%privind%aprobarea%actualizării%Regulamentului%de%Organizare% şi% Funcţionare,%a%

Regulamentului% Intern% şi% a% Contractului% Colectiv% de% Muncă% ale% Agenţiei% pentru%

Dezvoltare%Regională%Vest.%

10. Hotărâre%privind%aprobarea%planului%de%personal%al%Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%
Vest%pentru%anul%2013.%

11. Hotărâre%privind%aprobarea%cuantumului%contribuţiilor%consiliilor% judeţene%din%Regiunea%

Vest%la%Fondul%pentru%Dezvoltare%Regională%pentru%anul%2013.%

12. Hotărâre% privind% aprobarea% bugetului% de% venituri% şi% cheltuieli% al% ADR%Vest% pentru% anul%
2013%şi%avizarea%bugetului%de%venituri%şi%cheltuieli%multianual%pentru%anii%2013%D%2015.%

13. Hotărâre% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru% funcţionarea% Biroului%

Regional%pentru%Cooperare%Transfrontalieră%Timişoara%pentru%anul%2013.%

14. Hotărâre% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru% funcţionarea% Biroului%

Regional%pentru%Cooperare%Transfrontalieră%Oradea%pentru%anul%2013.%
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15. Informare% despre:% proiectul% European% NEWS% câştigat% de% ADR% Vest% în% cadrul% FP7,%

evenimentul% „Strategii% de% Specializare% inteligentă% în% România% şi% Dezvoltarea% Regională%

Dincolo%de%2014”%–%2%aprilie%2013%şi%despre%Târgul%Regional%de%Inovare%–%Regiunea%Vest,%3%

–%4%aprilie%2013.%

16. Hotărâre% privind% avizarea% Convenţiilor% de% parteneriat% încheiate% de% Agenţia% pentru%
Dezvoltare%Regională%a%Regiunii%Vest%cu%Facultatea%de%Chimie,%Biologie,%Geografie%privind%

efectuarea% stagiului% de% practică% de% către% studenţi/% masteranzi% în% cadrul% ADR% Vest,%

precum% şi% cu% Institute% for%Manufacturing% Engineering% and%Automation% IPA% as% Strategic%

Partners%for%the%InnoMatch%Fair.%

17. Diverse.%
%

De%asemenea,%în%cadrul%şedinţei%au%fost%prezentate%rezultatele%studiului%intitulat%„Servicii!pentru!
creşterea!competitivităţii!şi!specializare!inteligentă!în!Regiunea!Vest”!–%prezentare%realizată%de%
experţii!din!Washington!D.C.!–!SUA!ai!Băncii!Mondiale.!
%

%

 

%

În%cadrul%acestei%şedinţe%au%fost%adoptate%următoarele%hotărâri%ale%Consiliului%pentru%Dezvoltare%
Regională%Vest:%
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√ Hotărârea! nr.! 2/2013%D% privind% aprobarea% Rapoartelor% de% activitate% ale% Agenţiei%
pentru% Dezvoltare% Regională% a% Regiunii% Vest% pentru% anii% 2011D2012,% precum% şi%

aprobarea%situaţiilor%financiare%pentru%anii%2011%si%2012%

√ Hotărârea! nr.! 3/2013!D% privind% aprobarea% Rapoartelor% de% activitate% ale% Consiliului%
pentru%Dezvoltare%Regională%al%Regiunii%Vest%pentru%anii%2011D2012%

√ Hotărârea! nr.! 4/2013%D% privind% avizarea% Acordului% Cadru% de% delegare% a% atribuţiilor%
privind%implementarea%Programului%Operaţional%Sectorial%„Creşterea%Competitivităţii%

Economice”%2007%–%2013%

√ Hotărârea! nr.! 5/2013!D% privind% aprobarea% actualizării% organigramei% multianuale% a%

Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%pentru%perioada%2013%–%2015%

√ Hotărârea!nr.!6/2013%D%privind%aprobarea%actualizării%Regulamentului%de%Organizare%

şi% Funcţionare,% a% Regulamentului% Intern% şi% a% Contractului% colectiv% de% muncă% ale%

Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%

√ Hotărârea! nr.! 7/2013%D% privind% aprobarea% Planului% de% personal% al% Agenţiei% pentru%
Dezvoltare%Regională%a%Regiunii%Vest%pentru%anul%2013%

√ Hotărârea! nr.! 8/2013%D% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% Consiliilor%

Judeţene%din%Regiunea%Vest% la%Fondul%pentru%Dezvoltare%Regională%al%Regiunii%Vest,%

pentru%anul%2013%

√ Hotărârea! nr.! 9/2013%D% privind% aprobarea%bugetului% de% venituri% şi% cheltuieli% al% ADR%
Vest%pentru%anul%2013%şi%avizarea%bugetului%de%venituri%şi%cheltuieli%multianual%pentru%

anii%2013%–%2015%

√ Hotărârea! nr.! 10/2013!D% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru%

funcţionarea% Biroului% Regional% pentru% Cooperare% Transfrontalieră% Timişoara% pentru%

anul%2013%

√ Hotărârea! nr.! 11/2013%D% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru%

funcţionarea%Biroului%Regional%pentru%Cooperare%Transfrontalieră%Oradea%pentru%anul%

2013%

√ Hotărârea! nr.! 12/2013!D% privind% avizarea% Convenţiilor% de% parteneriat% încheiate% de%
Agenţia% pentru% Dezvoltare% Regională% a% Regiunii% Vest% cu% Facultatea% de% Chimie,%

Biologie,% Geografie% privind% efectuarea% stagiului% de% practică% de% către% strudenţi% /%

masteranzi% în% cadrul% ADR% Vest,% precum% şi% cu% institutul% Fraunhofer% IPA% (Institutul%

pentru%Producţie%în%Inginerie%şi%Automatizare%IPA%din%Stuttgart)%
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√ Hotărârea! nr.! 13/2013%D% privind% însuşirea% de% către% Consiliul% pentru% Dezvoltare%
Regională% a% proiectului% de% Lege% privind% înfiinţarea,% organizarea% şi% funcţionarea%

regiunilor,%elaborat%de%către%Agenţia%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest.%%

!

!

!

Activităţi!rezultate!în!urma!hotărârilor!adoptate!în!cadrul!şedinţei!CDR!Vest!din!data!de!30!aprilie!
2013:!!

√ Asigurarea!funcţionării!în!condiţii!optime!a!Consiliului!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest%
prin:%aprobarea%rapoartelor%de%activitate%ale%CDR%Vest%pentru%anii%2011%D%2012.%

√ Asigurarea!funcţionării!în!condiţii!optime!a!Agenţiei!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest!
prin:% aprobarea% situaţiilor% financiare%pentru%anii% 2011% si%2012%ale%ADR%Vest,% aprobarea%

bugetului%de%venituri%şi%cheltuieli%al%ADR%Vest%pentru%anul%2013%şi%avizarea%bugetului%de%

venituri% şi% cheltuieli% multianual% pentru% anii% 2013% –% 2015,% precum% şi% aprobarea%

Rapoartelor%de%activitate%ale%Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%a%Regiunii%Vest%pentru%

anii% 2011D2012,% aprobarea% actualizării% organigramei% multianuale% a% Agenţiei% pentru%

Dezvoltare% Regională% Vest% pentru% perioada% 2013% –% 2015,% aprobarea% actualizării%

Regulamentului%de%Organizare%şi%Funcţionare,%a%Regulamentului% Intern%şi%a%Contractului%

colectiv%de%muncă%ale%Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest,%aprobarea%Planului%de%

personal%al%Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%a%Regiunii%Vest%pentru%anul%2013.%
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√ Implementarea! cu! succes! a! Programului! Operaţional! Sectorial! „Creşterea!
Competitivităţii! Economice”! 2007! –! 2013! în! Regiunea! Vest% prin% avizarea% Acordului%
Cadru% de% delegare% a% atribuţiilor% privind% implementarea% POSCCE,% Axa% Prioritară% 1% „Un%

sistem%de%producție% inovativ% și% ecoDeficient”% şi% ca%urmare%prin%aprobarea%organigramei%

actualizate% şi% a% Regulamentului% de% Organizare% şi% Funcţionare% a% ADR% Vest% în% vederea%

îndeplinirii%de%către%ADR%Vest%a%rolului%de%Organism%Intermediar%pentru%POSCCE.%

%

*!*!*!

La%finalul%şedinţei%Consiliului%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%a%fost%organizată%o%conferinţă%de%

presă%la%care%au%fost%invitaţi%reprezentanţi%ai%massDmedia%din%Regiunea%Vest.%

%%

 

!

În%urma%promovării%evenimentului%au%apărut%o%serie%de%articole%în%presă,%după%cum%urmează:%

Nr.!
crt.!

Publicaţia!
Data!

apariţiei!
Titlul!articolului! Autorul!

1.% www.caon.ro% 30DAprD13%
Colaborare%în%premieră%

între%Banca%Mondială%şi%

ADR%Vest!
D%
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%

%

%

%

%

%

2.%
www.oardetimis.orade

stiri.ro%
30DAprD13%

Proiecte%de%viitor%la%

Consiliul%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest.%Vezi%care%au%fost%

punctele%tari%

D%

3.%
www.expressdebanat.r

o%
30DAprD13%

MARIANA%IOOTTY:%

„Regiunea%Vest%este%

dependentă%de%

exporturi!”%

Oana%

Bejenariu%

4.% www.radioDresita.ro% 30DAprD13% CDRDul%în%şedinţă% Dan%Agache%

5.% www.argumentDcs.ro% 01DMaiD13%

Reprezentanţii%Băncii%

Mondiale,%prezenţi%la%

Reşiţa%

Victor%Nafiru%

6.% www.voxbanat.ro% 01DMaiD13%

Banca%Mondială%

analizează%

competitivitatea%Regiunii%

Vest%

Daniel%Botgros%

7.% www.ziuadevest.ro% 02DMaiD13%

Banca%Mondială%

analizează%

competitivitatea%Regiunii%

Vest%

Daniel%Botgros%

8.% Agenda% 03DMaiD13%
Consiliul%pentru%

Dezvoltare%Regională%
M.H.%

9.% www.adevarul.ro% 07DMaiD13%

FOTO%VIDEO%Experţii%

Băncii%Mondiale%fac%

strategia%de%dezvoltare%a%

Regiunii%Vest%

Cristian%Franţ%
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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%

Şedinţa!Consiliului!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest!din!data!de!2!octombrie!2013!

%

Aceasta%a%fost%organizată%în!Sala!Mare!de!Şedinţe!a!Consiliului!Judeţean!CaraşVSeverin!şi%a%avut%
următoarea%ordine!de!zi:!

1. Informare%privind%stadiul% implementării%Programului%Operaţional%Regional%2007%–%2013%

în%Regiunea%Vest.%

2. Informare% privind% stadiul% implementării% Programului% Operaţional% Sectorial% Creşterea%

Competitivităţii%Economice%2007%–%2013%–%Axa%1%în%Regiunea%Vest.%

3. Informare% asupra% concluziilor% studiului% intitulat% „Servicii! pentru! creşterea!
competitivităţii! şi! specializare! inteligentă! în! Regiunea! Vest”,% studiu% realizat%de%Banca%
Mondială.%

4. Informare%cu%privire% la% stadiul%activităţii%de%planificare%pentru%perioada%2014%–%2020% în%

Regiunea%Vest.%Propuneri%privind%alocările%regionale,%precum%şi%propunerile%de%programe%

operaţionale%sectoriale.%

5. Hotărâre% privind% aprobarea% raportului% de% activitate% al% Agenţiei% pentru% Dezvoltare%

Regională%Vest%(ADR%Vest)%pentru%perioada%ianuarie%–%iunie%2013.%

6. Hotărâre% privind% aprobarea% raportului% de% activitate% al% Consiliului% pentru% Dezvoltare%

Regională%Vest%(CDR%Vest)%pentru%perioada%ianuarie%–%iunie%2013.%

7. Hotărâre% privind% aprobarea% vizitei% de% studiu% destinată% membrilor% Consiliului% pentru%

Dezvoltare%Regională%Vest%(CDR%Vest).%

8. Hotărâre% privind% actualizarea% bugetului% ADR% Vest% pentru% anul% 2013% şi% a% bugetului%

multianual%ADR%Vest%2014%–%2016%ca%urmare%a%semnării%contractelor%de%asistenţă%tehnică%

(domeniile% 5.1% şi% 5.2)% din% cadrul% POS% CCE,% aprobarea% bugetului% ADR% Vest% pentru% anul%

2014,%precum%şi%a%tuturor%hotărârilor%care%derivă%din%aprobarea%documentelor%financiare%

menţionate%anterior.%

9. Informare%despre%pregătirea%pachetului%integrat%de%proiecte%pentru%Clusterul%Tehnologia%

Informaţiei% şi% Comunicaţiilor% din% Regiunea% Vest% în% vederea% obţinerii% finanţării% prin%

Programul%Operaţional%Sectorial%Creşterea%Competitivităţii%Economice%–%prioritatea%1.3.%

pentru%dezvoltarea%unui%antreprenoriat%sustenabil.%

10. Informare% despre% proiectul% „Dezvoltarea% unei% nave% de% ultimă% generaţie% pentru%

transportul%pe%căile%navigabile%interioare%europene%şi%a%sistemului%logistic”%(Development#
of#a#Next#generation#European#Inland#Waterway#Ship#and#logistics#system%D%NEWS).%

11. Hotărâre% privind% avizarea% Convenţiilor% de% parteneriat% încheiate% de% Agenţia% pentru%
Dezvoltare% Regională% Vest% cu% Asociaţia% Tehimpuls% –% Centrul% Regional% de% Inovare% şi%

Transfer%Tehnologic%şi%cu%SC%Lasting%System%SRL,%precum%şi%a%Addendumului%la%Convenţia%
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de% parteneriat% încheiată% de% Agenţia% pentru% Dezvoltare% Regională% a% Regiunii% Vest% cu%

Institutul%Fraunhofer%IPA%(Institutul%pentru%Producţie%în%Inginerie%şi%Automatizare%IPA%din%

Stuttgart).%

12. Diverse.%
%

%

%

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

√ Hotărârea! nr.! 14/2013% –% privind%aprobarea%Raportului% de% activitate% al%Agenţiei% pentru%
Dezvoltare%Regională%Vest%pentru%perioada%ianuarie%–%iunie%2013%

√ Hotărârea!nr.!15/2013%–%privind%aprobarea%Raportului%de%activitate%al%Consiliului%pentru%
Dezvoltare%Regională%Vest%pentru%perioada%ianuarie%–%iunie%2013%

√ Hotărârea! nr.! 16/2013% –% privind% aprobarea% deplasării% şi% a% cheltuielilor% ocazionate% de%
participarea%membrilor% Consiliului% pentru%Dezvoltare%Regională%Vest% la% vizita% de% studiu%

organizată%pentru%cunoaşterea%modelelor%europene%de%regionalizare%–%model%spaniol%şi%

model%polonez%

√ Hotărârea!nr.!17/2013%–%privind%rectificarea%bugetului%de%venituri%şi%cheltuieli%al%Agenţiei%
pentru% Dezvoltare% Regională% Vest% (ADR% Vest)% pentru% anul% 2013,% precum% şi% avizarea%

rectificării%bugetului%de%venituri%şi%cheltuieli%multianula%pe%anii%2013%D%2015%al%ADR%Vest%

√ Hotărârea! nr.! 18/2013% –% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% Consiliilor%

Judeţene% din% Regiunea% Vest% la% Fondul% pentru% Dezvoltare% Regională% al% Regiunii% Vest,%

pentru%anul%2014%
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√ Hotărârea! nr.! 19/2013% –% privind% aprobarea% bugetului% de% venituri% şi% cheltuieli% pe% anul%
2014%al%Agenţiei%pentru%Dezvoltare%Regională%a%Regiunii%Vest%şi%aprobarea%bugetului%de%

venituri% şi% cheltuieli% multianual% pentru% anii% 2014D2016% al% Agenţiei% pentru% Dezvoltare%

Regională%a%Regiunii%Vest%

√ Hotărârea! nr.! 20/2013% –% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru%

funcţionarea%Biroului%Regional%pentru%Cooperare%Transfrontalieră%Timişoara%pentru%anul%

2014%

√ Hotărârea! nr.! 21/2013% –% privind% aprobarea% cuantumului% contribuţiilor% pentru%

funcţionarea% Biroului% Regional% pentru% Cooperare% Transfrontalieră% Oradea% pentru% anul%

2014%

√ Hotărârea! nr.! 22/2013% –% privind% avizarea% Convenţiilor% de% parteneriat% încheiate% de%
Agenţia%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%cu%Asociaţia%Tehimpuls%–%Centrul%Regional%de%

Inovare%şi%Transfer%Tehnologic%şi%cu%SC%Lasting%System%SRL,%precum%şi%a%Addendumului%la%

Convenţia% de% parteneriat% încheiată% de% Agenţia% pentru% Dezvoltare% Regională% a% Regiunii%

Vest% cu% Institutul% Fraunhofer% IPA% (Instititutul% pentru% Producţie% în% Inginerie% şi%

Automatizare%IPA%din%Stuttgart)%

√ Hotărârea!nr.!23/2013%–%privind%aprobarea%propunerii%de%realocare%a%fondurilor%rămase%

disponibile% la% nivelul% Regiunii% de% Dezvoltare% Vest% în% cadrul% domeniului% major% de%

intervenţie% 5.2% „Crearea,% dezvoltarea,% modernizarea% infrastructurii% de% turism% pentru%

valorificarea%resurselor%naturale%şi%creşterea%calităţii%serviciilor%turistice”%al%Programului%

Operaţional%Regional%2007D2013.!
!

!
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!
Activităţi! rezultate! în! urma! hotărârilor! adoptate! în! cadrul! şedinţei! CDR! Vest! din! data! de! 2!
octombrie!2013:!!

√ Asigurarea! funcţionării! în! condiţii! optime! a! Consiliului! pentru! Dezvoltare! Regională!
Vest% prin% aprobarea% raportului% de% activitate% al% Consiliului% pentru%Dezvoltare% Regională%
Vest%pentru%perioada%ianuarie%–%iunie%2013%

√ Asigurarea!funcţionării!în!condiţii!optime!a!Agenţiei!pentru!Dezvoltare!Regională!Vest!
prin:% aprobarea% bugetului% de% venituri% şi% cheltuieli% anual% şi% aprobarea% bugetului% de%

venituri% şi% cheltuieli% multianual% al% ADR% Vest,% aprobarea% raportului% de% activitate% al%

Agenţiei% pentru% Dezvoltare% Regională% Vest% pentru% perioada% ianuarie% –% iunie% 2013,%%

precum%şi% avizarea%Convenţiilor% de%parteneriat% încheiate%de%Agenţia%pentru%Dezvoltare%

Regională% Vest% cu% Asociaţia% Tehimpuls% –% Centrul% Regional% de% Inovare% şi% Transfer%

Tehnologic% şi% cu% SC% Lasting% System% SRL,% precum% şi% a% Addendumului% la% Convenţia% de%

parteneriat% încheiată% de% Agenţia% pentru% Dezvoltare% Regională% a% Regiunii% Vest% cu%

Institutul% Fraunhofer% IPA% (Instititutul% pentru% Producţie% în% Inginerie% şi% Automatizare% IPA%

din%Stuttgart)%

!

!
%

√ Implementarea!cu!succes!a!Programului!Operaţional!Regional!2007!–!2013!în!Regiunea!
Vest% prin% aprobarea% propunerii% de% realocare% a% fondurilor% rămase% disponibile% la% nivelul%

Regiunii% de% Dezvoltare% Vest% în% cadrul% domeniului% major% de% intervenţie% 5.2% „Crearea,#
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dezvoltarea,# modernizarea# infrastructurii# de# turism# pentru# valorificarea# resurselor#

naturale# şi# creşterea# calităţii# serviciilor# turistice”% al% Programului% Operaţional% Regional%

2007D2013.%

%

*!*!*!

%

La%finalul%şedinţei%Consiliului%pentru%Dezvoltare%Regională%Vest%a%fost%organizată%o%conferinţă%de%

presă%la%care%au%fost%invitaţi%reprezentanţi%ai%massDmedia%din%Regiunea%Vest.%%

%

%

%

În%urma%promovării%evenimentului%au%apărut%o%serie%de%articole%în%presă,%după%cum%urmează:%

Nr.!
crt.!

Publicaţia!
Data!

apariţiei!
Titlul!articolului! Autorul!

1.% www.fonduriDue.ro% 2DOctD13%

POR:%Ședința%Consiliului%

pentru%Dezvoltare%

Regională%Vest%%

D%

2.% www.timnews.ro% 2DOctD13%

Întrunirea%Consiliului%

pentru%Dezvoltare%

Regională%Vest%

Lavinia%Diana%

Milos%
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3.% www.tion.ro% 2DOctD13%

O%nouă%întâlnire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%%

Marcel%Hoster%

4.% www.ziuadevest.ro% 2DOctD13%

O%nouă%întrunire%a%

Consiliul%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%%

Lucian%Paulescu%

5.% www.caon.ro% 2DOctD13%

Care%mai%este%situaţia%

accesării%banilor%

europeni?%%

D%

6.%
www.expressdebanat.

ro%
2DOctD13%

PREMIERĂ:%Regiunea%

Vest%promovează%

cercetarea%din%2014!%

Oana%Bejenariu%

7.% www.stiridinvest.ro% 2DOctD13%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%sDa%întrunit%astăzi%la%

Reșița%

Adrian%Negrila%

8.% www.vesttvDresita.ro% 2DOctD13%

O%nouă%întrunire%pentru%

Dezvoltarea%Regională%de%

Vest%

D%

9.%
www.timisoaraexpress

.ro%
2DOctD13%

O%nouă%întrunire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%%

D%

10.% www.radioDresita.ro% 2DOctD13%

[AUDIO]%Consiliul%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%pune%regiunea%la%

cale%

D%

11.% www.btv.ro% 2DOctD13%
Planuri%pentru%

dezvoltarea%regiunii%
D%

12.% www.ziarelive.ro% 2DOctD13%

O%nouă%întâlnire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%

D%

13.% www.eDtimisoara.ro% 2DOctD13%

O%nouă%întâlnire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%

D%

14.% www.realiatea.net% 2DOctD13%

O%nouă%întâlnire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

D%
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Vest%

15.% www.ziareDpeDnet.ro% 2DOctD13%

Care%mai%este%situaţia%

accesării%banilor%

europeni?%

D%

16.% www.cunoscresita.ro% 2DOctD13%

PREMIERĂ:%Regiunea%

Vest%promovează%

cercetarea%din%2014!%

D%

17.% www.voxbanat.ro% 3DOctD13%

CDR%Vest%se%pregăteşte%

să%deruleze%proiecte,%şi%

după%regionalizare%%

Patricia%Klauss%%

18.% Agenda% 4DOctD13%

O%noua%intalnire%a%

Consiliului%pentru%

Dezvoltare%Regională%

Vest%%

Marcel%Hoster%
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%

%

%
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!

IMAGINI!din!cadrul!proiectelor!finanţate!în!Regiunea!Vest!

!

% !
“Centură!Sud!Ineu”!

Beneficiar:!Consiliul!Judeţean!Arad!

!

!

%

“Reabilitarea!şi!modernizarea!azilului!de!
bătrâni!Reşiţa”!

Beneficiar:!Consiliul!Judeţean!CaraşVSeverin!

% !
%

“Ambulatoriu!integrat!din!cadrul!Spitalului!Judeţean!
de!Urgenţă!Deva!–!modernizarea!şi!echiparea!cu!

aparatură!de!specialitate”!

Beneficiar:!Consiliul!Judeţean!Hunedoara!

%

“Reabilitare!drum!judeţean!DJ!592,!Buziaş!–!
Lugoj,!km!25+000V54+200,!L=!29,2!km”!

Beneficiar:!Consiliul!Judeţean!Timiş!

%

%

!

!
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%

%

!

!

“Dezvoltarea!şi!modernizarea!activităţii!editoriale!a!
firmei!Arhitekt!Studio!A!SRL!Timişoara!prin!

achiziţionarea!de!echipamente!de!calcul!şi!software!
specializat”!

Beneficiar:!SC!Arhitekt!Studio!A!SRL!

!

!

!

!

!

!

!

!

“Înfiinţarea!unui!centru!SPA!în!Băile!Herculane”!

Beneficiar:!SC!Arcos!SRL!

!

!

! !
!

“City!Business!Development!Centre!–!Structură!de!
sprijin!pentru!afacerile!inovative!din!Timişoara”!

Beneficiar:!SC!Modatim!Business!Facility!SA!

!

“Fabrica!de!ecopellets”,!judeţul!CaraşVSeverin!

Beneficiar:!SC!Vilella!Inter!SRL!!

! !

! !

! !
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!

!

!

!

“Înfiinţare!unitate!de!producţie!umbrele!de!către!SC!
Licco!Prompt!2000!SRL!în!comuna!Felnac,!judeţul!

Arad”!

Beneficiar:!SC!Licco!Prompt!2000!SRL!!

 

!

!

„Sistem!performant!de!producţie!în!domeniul!
structurilor!şi!confecţiilor!metalice”,!judeţul!

Hunedoara!
!

Beneficiar:!SC!Agat!Prodex!SRL 

%

% %

! !

„Creşterea!productivităţii!societăţii!SC!Mige!Prod!SRL!
printrVun!sistem!de!producţie!ecoeficient”,!judeţul!

Arad!

Beneficiar:!SC!Mige!Prod!SRL!

„Montare!linie!de!zincare!în!hală!existentă”,!judeţul!
Hunedoara!

!

Beneficiar:!SC!CTS!România!SRL!
!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

“Reabilitarea!centrului!de!zi!pentru!copii!cu!dizabilităţi!
„Podul!Lung”!Timişoara”!

Beneficiar:!Municipiul!Timişoara!

„Reabilitarea!parcului!Municipal!„Cetate””!

Beneficiar:!Municipiul!Deva%

! !

%

%

%

% %
!

„Modernizare/!reabilitare!cladire!pentru!înfiinţarea!
centrului!de!zi!ABC”!

!
!

Beneficiar:!Municipiul!Reşiţa!
%

%

%

!
„Reabilitare!clădire!Colegiul!Naţional!Moise!Nicoară!

Arad”!
!

Beneficiar:!Municipiul!Arad!
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%

%

% %
!

„Achiziţia!de!echipamente!medicale!pentru!dotarea!
clinicii!de!diagnostic!şi!intervenţii!mici!Xyence,!judeţul!

Timiş”!
!

Beneficiar:!SC!Xyence!SRL%

!
„Reabilitarea!zonă!pietonală!şi!parcuri!în!Centrul!

Municipiului!Petroşani”!
!

Beneficiar:!Municipiul!Petroşani!

!

!

!

!

!

!
„Reabilitarea,!modernizarea,!echiparea!Ambulatoriului!
Integrat!de!Specialitate!al!Spitalului!Orăşenesc!Dr.!Karl!

Diel!din!Jimbolia”!

Beneficiar:!Oraşul!Jimbolia!

!
!

„Dezvoltarea!şi!modernizarea!activităţii!SC!
Technopainting!SRL”!

!
Beneficiar:!SC!Technopainting!SRL!

! !
!
!
!
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!
!
!
!

!
„Modernizare!DJ!708!D:!Veţel!–!Muncelu!Mic!–!Poeniţa!

Tomii!–!Feregi,!km:!14+900!–!25+760,!Judeţul!
Hunedoara”!

Beneficiar:!Consiliul!Judeţean!Hunedoara!

!
!

„Structuri!!locale!pentru!sprijinirea!afacerilor!în!
Comuna!Dumbrăvița!V!Incubator!de!afaceri”!

!
Beneficiar:!Municipiul!Timişoara/!

Comuna!Dumbrăvița!
!

!

!

!

!
“Reabilitarea!şi!extinderea!Centrului!de!Îngrijire!şi!

Asistenţă!Pecica”!
!

Beneficiar:!Direcţia!Generală!de!Asistenţă!Socială!şi!
Protecţia!Copilului!Arad!

!
!

„Reabilitarea,!modernizarea!şi!dotarea!Policlinicii!
Moldova!Nouă”!

!
Beneficiar:!Oraşul!Moldova!Nouă!

!

%
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