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CONTEXT
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul
regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este
constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei
regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de
planificare 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.

Atribuțiile 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;

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;
j. Atrage alte contribuţii financiare, locale
şi regionale, în vederea realizării
obiectivelor regionale; sursele atrase se
constituie ca venituri la Fondul pentru
dezvoltare regională;

a. Aprobă rapoartele de activitate
semestriale întocmite de agenţia
pentru dezvoltare regională;
b. Coordonează şi sprijină dezvoltarea
parteneriatelor regionale;
c. Elaborează şi aprobă regulamentul
propriu de funcţionare, în
conformitate cu regulamentul-cadru
de organizare şi funcţionare a
consiliilor pentru dezvoltare
regională;
d. 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;
e. Aprobă statutul de organizare şi
funcţionare a agenţiei pentru
dezvoltare regională, precum şi
organigrama acesteia;
f. C o o r d o n e a z ă a c t i v i t ă ţ i l e d e
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;
g. Aprobă rapoartele care se transmit
de către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest instituţiei naţionale
cu atribuţii în domeniul dezvoltării
regionale, privind stadiul,

h.

i.

j.

k.

dificultăţile de implementare,
impactul programelor/proiectelor de
dezvoltare regională precum şi
măsurile de îmbunăţire;
Aprobă propunerile anuale ale
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
Agenţiei pentru Dezvoltare
R e g i o n a l ă Ve s t , d e s t i n a t e
desfăşurării activităţilor;
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;
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;
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 perioada ianuarie - iunie 2019 conducerea Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Vest a fost asigurată de:

Președinte

Vicepreședinte

Călin
DOBRA

Mircea Flaviu
BOBORA

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 socio-economici relevanţi.

Componența CDR Vest în perioada ianuarie - iunie 2019
Nr. Crt.

Numele

Funcția
Președinte,
Consiliul Județean
Timiș
Președinte,
Consiliul Județean
Hunedoara
Președinte,
Consiliul Județean
Arad
Președinte,
Consiliul Județean
Caraș-Severin

Rolul îndeplinit în
cadrul CDR Vest
Preşedinte CDR
Vest

1

Călin DOBRA

2

Mircea Flaviu BOBORA

3

Iustin-Marinel
CIONCA-ARGHIR

4

Silviu HURDUZEU

5

Gheorghe FALCĂ

Primar, Municipiul
Arad

Membru

6

Ioan POPA

Primar, Municipiul
Reșița

Membru

7

Gheorghe ILE

Primar, Municipiul
Vulcan

Membru

8

Nicolae ROBU

Primar, Municipiul
Timișoara

Membru

9

Radu DEMETRESCU

Primar Interimar,
Orașul Sebiș

Membru

10

Dumitru URSU

Primar, Orașul
Oravița

Membru

11

Dănuț BUHĂESCU

Primar, Orașul
Uricani

Membru

12

Teodor PAVEL

Primar, Orașul
Recaș

Membru

13

Corneliu POPI-MORODAN

Primar, Comuna
Ghioroc

Membru

14

Adrian Sergiu STOICU

Primar, Comuna
Bozovici

Membru

15

Tiberiu PĂSCONI

Primar, Comuna
Totești

Membru

16

Iosif Ionel TOMA

Primar, Comuna
Giroc

Membru

Vicepreşedinte
CDR Vest
Membru

Membru

În data de 13 februarie 2019 Consiliul pentru
Dezvoltare Regională Vest a adoptat o hotărâre prin
procedură scrisă, și anume:

Hotărârea nr. 1/2019 a CDR Vest privind modificarea
și completarea art. 2 al Hotărârii nr. 10/2018 privind
aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor
Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul
2019

Hotărârea a fost adoptată ca urmare a solicitării venite din partea Consiliului
Județean Timiș care a atras atenția că “în lipsa adoptării de către parlament a
Legii bugetului de stat pe anul 2019, și pe cale de consecință, a bugetelor
județelor membre pe anul în curs, dispozițiile art. 2 al Hotărârii nr.
10/04.12.2018 nu pot fi puse în aplicare”. Prin urmare, Consiliul Județean Timiș
a propus “modificarea Hotărârii nr. 10/04.12.2018 privind aprobarea
cuantumului contribuțiilor Consiliilor Județene din Regiune la Fondul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2019, respectiv art. 2, astfel:
”Plata contribuțiilor la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest se
face în patru rate trimestriale, astfel:
•
Plata contribuțiilor pentru primul trimestru se va realiza în prima lună
ulterioară aprobării bugetului județului pe anul în curs;
•
Plata contribuțiilor pentru următoarele trei trimestre se va face până la
data de 20 a primei luni din fiecare trimestru.”

Vizită de studiu,
Portugalia,
10 – 14 iunie
2019

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
au participat în perioada 10 – 14 iunie 2019 la o vizită
de studiu în Portugalia, exemplu de bune practici în
ceea ce privește proiectele de dezvoltare regională
implementate cu ajutorul fondurilor structurale
europene.
În cadrul vizitei au fost organizate întâlniri cu
organizații din sfera dezvoltării regionale și
instrumentelor publice suport pentru dezvoltarea
mediului de afaceri local și regional, astfel:

11 iunie 2019
Lisabona

•

Vizită la Lisbon Story Center, un centru inovativ de informare cu privire la
principalele elemente din istoria orașului Lisabona. Centrul poate fi luat ca
model pentru promovarea istoriei unei localități, județ, regiuni, fiind o îmbinare a
prezentării trecutului cu tehnologiile moderne de vizualizare.

•

Vizită la Agenția Portugheză pentru Competitivitate și Inovare - IAPMEI.
IAPMEI este o agenție publică care are misiunea de a menține un set de
instrumente structurale – sisteme de stimulare, analiză comparativă, asistență
de afaceri, rețeaua EEN, recunoașterea clusterelor, SIREVE, mecanismele de
autodiagnosticare, liniile FINICIA, liniile de creditare – sunt doar câteva
exemple, dar și un ecosistem de inovare constantă adaptată nevoilor
companiilor portugheze.

12 iunie 2019

12 iunie 2019 - transfer Lisabona - Porto cu trenul rapid Alpha Pendular.
Plecarea a avut loc din stația Estacao Oriente, cu una dintre cele mai
interesante arhitecturi de gări din Europa. Cu viteze de până la 220 km/h,
trenurile Alfa Pendular sunt cel mai rapid mod de a te deplasa între cele mai
importante orașe din interiorul Portugaliei.

13 iunie 2019
Porto

• Vizită la Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare Regiunea
Nord Portugalia (CCDR-N) Comisia Regională de Coordonare și
Dezvoltare Nord din Portugalia (CCDR-N) este o instituție publică care
activează în vederea dezvoltării integrate și durabile a Regiunii Nord din
Portugalia, contribuind la implementarea de programe cu finanțare
europeană.

13 iunie 2019

• Vizită la INESC TEC. INESC TEC este o
instituție privată de cercetare non-profit, dedicată
cercetării științifice și dezvoltării tehnologice,
transferului de tehnologie, consultanței și
instruirii avansate și pre-incubării noilor companii
bazate pe tehnologie. Prezentă în 6 locații din
Porto, Braga și Vila Real, INESC TEC
încorporează 13 centre de cercetare –
dezvoltare.
• Vizită la UPTEC – Parcul Științific și
Tehnologic al Universității din Porto. UPTEC
este un punct de întâlnire între diferite discipline,
context și experți. Este un loc unde riscul,
provocarea, învățarea și colaborarea sunt la ele
acasă. Este un loc pentru oameni cu inima
deschisă, înalt calificați, care visează, creează și
dezvoltă un viitor mai bun. Prin serviciile sale,
UPTEC a sprijinit mai mult de 550 de proiecte de
afaceri.
• Vizită la Portul LEIXOS si terminalul de
pasageri oceanic, organizată de clusterul
Forum Oceano & Teritorial. Fórum Oceano Asociația Economiei Maritime (Association of
Economic Maritime) este un organism privat nonprofit, care își propune să promoveze economia
maritimă.

Au participat la această vizită de studiu
următorii membrii ai CDR Vest:
1. Domnul Călin Dobra – Preşedinte,
Consiliul Judeţean Timiş, Președinte al
CDR Vest
2. Domnul Mircea-Flaviu Bobora –
Preşedinte, Consiliul Judeţean
Hunedoara, Vicepreședinte al CDR Vest
3. Domnul Silviu Hurduzeu – Președinte,
Consiliul Judeţean Caraș-Severin
4. Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir
– Președinte, Consiliul Județean Arad
5. Domnul Gheorghe Falcă – Primar,
Primăria Arad
6. Domnul Ioan Popa – Primar, Primăria
Reșița
7. Domnul Dumitru Ursu – Primar,
Primăria Oravița
8. Domnul Gheorghe Ile - Primar,
Primăria Vulcan
9. Domnul Corneliu Popi-Morodan –
Primar, Primăria Ghioroc
10.Domnul Adrian Sergiu Stoicu –
Primar, Primăria Bozovici
11.Domnul Tiberiu Păsconi – Primar,
Primăria Totești
12.Domnul Pavel Teodor – Primar,
Primăria Recaș

Ședința Comitetului de Monitorizare a Programului
Operațional Regional (CMPOR) 2014 – 2020

În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare a Programului
Operațional Regional (CMPOR) 2014 – 2020 domnul Mircea
Flaviu Bobora, reprezentant al CDR Vest în CMPOR a avut 2
intervenții, astfel:
• Domnul Bobora a solicitat ca, în ceea ce privește axa 5.1 –
patrimoniu cultural să se perimtă supracontractarea măcar
până la 200% din valoarea alocării financiare.
• Domnul Bobora a menționat că nu este suficientă finanțarea
și proiectelor ce vizează patrimonial cultural și dezvoltarea
turismului dacă nu se investește în infrastructura rutieră. În
acest sens, a solicitat ca și în cazul axei 6 – drumuri
județene să fie aprobată supracontractarea până la 200%
din valoarea alocată acestei axe.

Ca urmare a acestor intervenții, a fost aprobată
supracontractarea la nivelul axei 5.1 - patrimoniu cultural.
De asemenea, au fost realizate demersuri în vederea
contractării a două proiecte prioritare (ultimele din lista
aprobată de CDR Vest) și se așteaptă răspunsul AMPOR
precum și identificarea de surse de finanțare pentru acestea.
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