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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, 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 , selec ţ ionate la nivel 
regional, în concordanţă cu criteriile, 
priorităţile şi metodologia elaborate de 
instituţia naţională cu atribuţii în 
domeniu l dezvol tă r i i 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, 
a l oca te pen t ru Fondu l pen t ru 
dezvoltare regională, pentru finanţarea 
obiectivelor polit ici lor regionale, 
precum şi destinaţia şi eşalonările de 
plată ale acestora; 

i. Comun ică cons i l i i l o r j ude ţene 
h o t ă r â r e a p r i v i n d a p r o b a r e a 
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 
p r o p r i u d e f u n c ţ i o n a r e , î n 
conformitate cu regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a 
cons i l i i lo r pent ru dezvo l tare 
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 
E u r o p e n e , ş i i n f o r m e a z ă 
corespunzător Consiliul naţional 
pentru dezvoltare regională; 

e. Aprobă statutul de organizare şi 
funcţ ionare a agenţ iei pentru 
dezvoltare regională, precum şi 
organigrama acesteia; 

f. Coordonează ac t i v i tă ţ i l e de 
mediatizare la nivel regional a 
po l i t i c i lo r ş i ob iec t ive lor 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 
r e g i o n a l e , p r i v i n d s t a d i u l , 

dif icultăţ i le de implementare, 
impactul programelor/proiectelor de 
dezvoltare regională precum şi 
măsurile de îmbunăţire; 

h. Aprobă propunerile anuale ale 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
A g e n ţ i e i p e n t r u D e z v o l t a r e 
R e g i o n a l ă Ve s t , d e s t i n a t e 
desfăşurării activităţilor; 

i. 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 
d i r e c t o r u l A g e n ţ i e i p e n t r u 
Dezvoltare Regională Vest, după 
efectuarea cercetării prealabile 
impuse de Codul Muncii, dacă 
acesta a comis fapte care cad sub 
incidenţa dispoziţiilor din Codul 
m u n c i i p r i v i n d d e s f a c e r e a 
contractului individual de muncă, 
respectând prevederile art.10 din 
H.G. nr.1256/2004; 

j. Cons i l i u l pen t ru dezvo l t a re 
regională elaborează şi aprobă 
rapoarte semestriale, precum şi un 
raport anual de activitate. Aceste 
rapoarte se transmit spre informare 
C o n s i l i u l u i n a ţ i o n a l p e n t r u 
dezvoltare regională, în maximum 
30 de zile de la sfârşitul perioadei 
menţionate; 

k. Îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în 
conformitate cu legislaţia privind 
regimul zonelor defavorizate, 
precum şi cele care rezultă din alte 
acte normative în vigoare.



În anul 2019 conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest a fost asigurată de:

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.

Călin  
DOBRA 

ianuarie – septembrie 2019 
Președintele CDR Vest 

septembrie – decembrie 2019 
Vicepreședintele CDR Vest

Mircea Flaviu 
BOBORA 

ianuarie – septembrie 2019 
Vicepreședintele CDR Vest 

 septembrie - decembrie 2019 
Președintele CDR Vest

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 mandatul 2016-2020

Nr. Crt. Numele Funcția Rolul îndeplinit în 
cadrul CDR Vest

1 Mircea Flaviu BOBORA
Președinte, 

Consiliul Județean 
Hunedoara

Preşedinte CDR Vest 
(septembrie-decembrie 

2019) 
Vicepreşedinte CDR 

Vest 
(ianuarie-septembrie 

2019)

2 Călin DOBRA
Președinte, 

Consiliul Județean 
Timiș

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

(septembrie-decembrie 
2019) 

Preşedinte CDR Vest 
(ianuarie-septembrie 

2019) 

3 Iustin-Marinel 
CIONCA-ARGHIR

Președinte, 
Consiliul Județean 

Arad
Membru

4 Silviu HURDUZEU
Președinte, 

Consiliul Județean 
Caraș-Severin

Membru

Componența CDR Vest în mandatul 2016-2020

Nr. Crt.

Membru 

Iustin-Marinel 
CIONCA-ARGHIR 

Președinte,  
Consiliul Județean Arad

Membru 

Silviu  
HURDUZEU 
Președinte, Consiliul Județean 
Caraș-Severin



5 Gheorghe FALCĂ/ 
Călin BIBARȚ

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

Componența CDR Vest în mandatul 2016-2020

Numele Funcția Rolul îndeplinit în 
cadrul CDR Vest

Componența CDR Vest în mandatul 2016-2020

Nr. Crt.



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.” 

Hotărârea CDR Vest a fost adoptată cu majoritate de voturi.



 

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 
organizaț i i din sfera dezvoltării regionale ș i 
instrumentelor publice suport pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri local și regional, astfel: 

• 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.

11 iunie 2019 
Lisabona

Vizită de studiu, 
Portugalia,  
10 – 14 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.

12 iunie 2019

• 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 
Porto



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 ș i 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 non-
profit, 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 interven ț i i , 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.



 

Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest,  
Deva, 3 septembrie 2019  

Ordinea de zi propusă pentru 
ședință a cuprins: 

1. Hotă râre pr iv ind a legerea 
P r e ș e d i n t e l u i ș i a 
Vicepreședintelui Consil iului 
pentru Dezvoltare Regională 
Vest. 

2. Hotărâre privind aprobarea 
nominalizării membrilor Regiunii 
Vest în cadrul Comitetului de 
Monitorizare (CM) al Programului 
Operațional Regional (POR) 2014 
- 2020.  

3. I n f o r m a r e p r i v i n d s t a d i u l 
imp lemen tă r i i P rog ramu lu i 
Operațional Regional 2014-2020 
în Regiunea Vest.  

4. Hotărâre privind aprobarea 
a c t u a l i z ă r i i o r g a n i g r a m e i 
multianuale  2019 – 2021 a 
Agen ț ie i pentru Dezvol tare 
Regională Vest. 

5. Hotărâre privind reavizarea 
Acordului de negociere încheiat 
între cele 4 municipii reședință de 
județ ca urmare a finalizării 
depunerii proiectelor, în data de 
29 martie 2019, la nivelul Axei 

prioritare 4 - Dezvoltare Urbană 
Durabilă a POR 2014-2020. 

6. Informare privind perioada de 
programare 2021-2027: noile 
obiective de politică regională, 
stadiul planificării regionale, 
precum și noile regulamente UE.  

7. Informare cu privire la proiectul 
ROREG – Asociația Agențiilor 
pentru Dezvoltare Regională din 
România care urmează a fi depus 
pe POAT 2021-2027. 

8. Hotărâre privind aprobarea 
rapoartelor de activitate ale 
Agen ț ie i pentru Dezvol tare 
Regională Vest pentru anul 2018 
și pentru perioada ianuarie - iunie 
2019. Hotărâre privind aprobarea 
rapoartelor de activitate ale 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru anul 2018 
și pentru perioada ianuarie - iunie 
2019. 

9. Hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare ale Agenției 
pentru Dezvoltare Regională 
pentru anul 2018. 

10.Informare asupra Conferinței 
internaționale NICHE - Lanțuri 



valorice inovatoare în sectorul 
alimentar din 7 țări europene, proiect 
Interreg Europe coordonat de ADR 
Vest, precum și a platformei „Arome 
propr i i ” , des t ina te promovă r i i 
producătorilor locali din Regiunea 
Vest. 

11.Informare referitoare la cele două 
proiecte noi câștigate de ADR Vest - 
Digital Regions și Digital Innovation 
Hub, proiecte destinate sprijinirii 
transformări i digitale în cadrul 
companiilor din Regiunea Vest. 

12.Diverse. 

Au participat la ședință, din partea 
CDR Vest: 

1. Domnul Călin Dobra – Președinte, 
Consiliul Judeţean Timiș 

2. Domnul Mircea-Flaviu Bobora – 
Preşedinte, Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

3. Domnu l S i l v i u Hu rduzeu – 
Preşedinte, Consiliul Judeţean 
Caraș-Severin 

4. Domnul Iustin-Marinel Cionca-
Arghir – Președinte, Consiliul 
Județean Arad 

5. Domnul Sorin Dumitru – Șef 
Cabinet Primar, Primăria Reșița, în 
calitate de reprezentant cu drept 
de vot în locul domnului Primar 
Ioan Popa 

6. Domnul Adrian Sergiu Stoicu – 
Primar, Primăria Bozovici 

7. Domnul Gheorghe Ile - Primar, 
Primăria Vulcan 

8. Domnul Dănuț Buhăescu – Primar, 
Primăria Uricani 

9. Domnul Tiberiu Păsconi – Primar, 
Primăria Totești 

10. Domnul Călin Bibarț – Primar, 
Primăria Arad 

11. Domnul Flavius Marius Știop – 
Inspector, Primăria Sebiș, în 
calitate de reprezentant cu drept 
de vot în locul domnului Primar 
interimar Radu Demetrescu 

12. Domnul Corneliu Popi-Morodan – 
Primar, Primăria Ghioroc 

13. Domnul Cătălin Iapă – Consilier 
Primar, Primăria Timișoara, în 
calitate de reprezentant cu drept 
de vot în locul domnului Primar 
Nicolae Robu 

14. Domnul Pavel Teodor – Primar, 
Primăria Recaș 

Astfel, în cadrul ședinței au fost aleși 
noul președinte și noul vicepreședinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest. Astfel, domnul Mircea Flaviu 
BOBORA, președintele Consiliului 
Jude țean Hunedoara, a pre luat 
conducerea CDR Vest, fiind ales 
președinte, iar domnul Călin DOBRA, 
președintele Consiliului Județean Timiș, 
a fost ales în funcția de vicepreședinte. 

De asemenea, a fos t aprobată 
nominalizarea membrilor Regiunii Vest 
în cadrul Comitetului de Monitorizare 
al Programului Operațional Regional 
(CMPOR) 2014-2020. Astfel, domnul 
Mircea Flaviu BOBORA, președintele 
CDR Vest, a devenit membru titular, iar 
domnul Călin DOBRA, vicepreședinte 
al CDR Vest, a devenit membru 
supleant. În cazul reprezentanților din 
zona mediului de afaceri/ mediul 



academic/ societatea civilă, domnul 
Dorin STANCA a devenit membru 
t i t u l a r, i a r d o m n u l G h e o r g h e 
POPOVICI membru supleant. 

În cadrul aceleiași ședințe membrii 
Consil iului pentru Dezvoltare 
Regională Vest au fost informați 
despre demersurile făcute pentru 
descentral izarea Programului 
Operațional Regional și rolul lor în 
noul context, despre intenția de a 
transforma actualele Organisme 
I n t e r m e d i a r e î n A u t o r i tă ț i d e 
Management la nivel regional. 

De asemenea, membriilor CDR Vest 
le-au fost comunicate modificările 
preconizate în următorul ciclu financiar, 
care se dorește a fi simplificat, având 
c inc i ob iec t i ve temat i ce mar i . 
Intervenț i i le UE pentru perioada 
2021-2027 se vor concentra pe 
u r m ă t o a r e l e c i n c i p r i o r i t ă ț i 
investiționale: 
• Europă mai inteligentă, prin 

inovare, digitalizare, transformare 
e c o n o m i c ă ș i s p r i j i n i r e a 
întreprinderilor mici și mijlocii; 

• Europă mai verde, fără emisii de 
carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții 
în tranziția energetică, energia 
d in su rse regenerab i l e ș i 
c o m b a t e r e a s c h i m b ă r i l o r 
climatice; 

• Europă conectată, cu rețele 
strategice de transport și digitale; 

• Europă mai socială pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor, 
a incluziunii sociale și a accesului 
egal la sistemul de sănătate; 

• Europă mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 
s t r a teg i i l o r de dezvo l t a re 
conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE. 

Domnul Sorin Maxim le-a prezentat 
membri lor CDR Vest proiectul 
A s o c i a ț i e i A g e n ț i i l o r p e n t r u 
Dezvoltare Regională din România – 
ROREG care va veni în sprijinul lor, al 
administrațiilor publice locale. Proiectul 
„Spri j in pentru ef icient izarea 
g e s t i o nă r i i ș i i m p l e m e n tă r i i 
Fondurilor Europene Structurale și 
de Investiț i i (FESI) la nivelul 
autorităților publice locale de la 
nivelul orașelor, municipiilor și 
județelor din România”, având o 
valoare estimată de aproximativ 3,3 
milioane euro, beneficiază de finanțare 
în cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020. Ținta 
este de a sprijini activitatea autorităților 
publice locale din fiecare regiune a 
ță r i i , benef ic iar i sau poten ț ia l i 
beneficiari de finanțare europeană. 

La finalul ședinței, membrii CDR Vest 
au f os t i nv i t a ț i l a confe r in ța 
internațională organizată de ADR 
Vest în 11 septembrie, la Timișoara, 
pentru a marca finalizarea proiectului 
„NICHE” privind inovarea în sectorul 
alimentar, eveniment care s-a bucurat 
de participanți din șapte țări europene. 



În ședința Consil iului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest din 3 septembrie au fost 
adoptate 8 hotărâri: 

• HOTĂRÂREA nr. 2/2019 - 
privind alegerea Preşedintelui şi 
a Vicepreşedintelui Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest; 

• HOTĂRÂREA nr. 3/2019 - 
privind aprobarea nominalizării 
membrilor Regiunii Vest în cadrul 
Comitetului de Monitorizare 
pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020; 

• HOTĂRÂREA nr. 4/2019 - 
privind aprobarea actualizării 
organigramei multianuale a 
Agen ţ ie i pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest pentru 
perioada 2019 – 2021; 

• HOTĂRÂREA nr. 5/2019 - 
privind avizarea noilor alocări 
financiare la nivelul municipiilor 
reședință de județ și obiective 
tematice aferente axei prioritare 
4 Dezvoltare Urbană Durabilă a 
POR 2014-2020 din cadrul 
Acordului de negociere încheiat 
între cele 4 municipii reședință 
de județ ca urmare a finalizării 
depunerii proiectelor în data de 
29 martie 2019; 

• HOTĂRÂREA nr. 6/2019 - 
privind aprobarea Raportului de 
activitate al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest (ADR Vest) pentru anul 
2018 și a Raportului de activitate 
al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest (ADR 

Vest) pentru perioada ianuarie-
iunie 2019; 

• HOTĂRÂREA nr. 7/2019 - 
privind aprobarea Raportului de 
activitate al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest (CDR Vest) pentru anul 
2018 și a Raportului de activitate 
al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest (CDR 
Vest) pentru perioada ianuarie-
iunie 2019; 

• HOTĂRÂREA nr. 8/2019 - 
privind aprobarea situaţ i i lor 
financiare ale Agenției pentru 
Dezvoltare Regională pentru 
anul 2018; 

• HOTĂRÂREA nr. 9/2019 - 
privind aprobarea realocării 
fonduri lor disponibi le între 
alocările Regiunii Vest pentru 
Prioritățile de investiție: 3.1A, 
3.1C, 7.1, 10.1A și 10.2 din 
cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 

Toate cele opt hotărâri au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi. 

La finalul ședinței CDR Vest, pentru 
informarea publicului larg cu privire la 
această ședință și deciziile luate de 
m e m b r i i C o n s i l i u l u i p e n t r u 
Dezvoltare Regional al Regiunii Vest 
cu această ocazie, a fost organizată o 
conferință de presă la sediul 
Consiliului Județean Hunedoara. 




 NCrt Publicația Data apariției Titlul articolului

1 www.mesagerulhunedorean.
ro 03-sept-2019

Mircea Bobora, noul 
preşedinte al Consiliului 

pentru Dezvoltare 
Regională Vest

2 www.mesagerulhunedorean.
ro 03-sept-2019

Ce zice şeful ADR Vest 
despre reabilitarea DJ 
687 Hunedoara-Călan 

„Dacă se pierde 
proiectul, răspunzător 

va fi Consiliul Judeţean 
Hunedoara”

3 www.transilvaniabusiness.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere

4 www.ziuadevest.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere

5 www.agerpres.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere

6 www.argument-cs.ro 03-sept-2019

Începând de astăzi, 
Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională 
(CDR) Vest are 

conducere nouă

7 www.oficialmedia.com 04-sept-2019 Mircea Bobora, ales 
președintele CDR Vest

8 www.debanat.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

are un nou preşedinte. 
Călin Dobra va fi 
vicepreședinte

9 www.ziardehunedoara.ro 03-sept-2019

Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, 

Mircea Bobora, va 
conduce și Consiliul 

pentru Dezvoltare 
Regională Vest. 

Noutățile cu care vine 
următorul exercițiu 
financiar european

10 www.zhd.ro 04-sept-2019 Mircea Bobora, noul 
președinte al CDR Vest

În urma promovării ședinței, au apărut următoarele articole în mass-media:



11 www.informatiavj.ro 03-sept-2019
Președintele CJ 

Hunedoara a fost ales 
președinte al CDR Vest

12 www.realitateadehunedoara.
net 03-sept-2019

Șeful CJ Hunedoara, 
Mircea Bobora, a preluat 

conducerea CDR Vest

13 www.accentmedia.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 
Vest se întrunește la 

Deva

14 www.observatordetimis.ro 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere

15 www.ziare.com 03-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere

16 www.expressdebanat.ro 04-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest are o nouă 
conducere. Din 2021 se 
schimbă coordonatele 

acordării banilor 
europeni

17 www.7-zile.com 11-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 
Vest are conducere 

nouă

18 www.cronicavj.ro 04-sept-2019

Presedintele CJ 
Hunedoara, Mircea 

Flaviu Bobora, a preluat 
conducerea CDR Vest

19 www.hunedoaralibera.ro 03-sept-2019 Mircea Bobora, 
președintele CDR Vest

20 www.avantulliber.ro 04-sept-2019

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 

Vest și-a ales noua 
conducere.  

Mircea Bobora a preluat 
conducerea CDR Vest





În data de 13 decembrie 2019 Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest a aprobat, prin procedură 

scrisă următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA nr. 10/2019 privind aprobarea realocării 
fondurilor disponibile la nivelul Regiunii Vest între Prioritățile 
de investiție: 2.1A (Microîntreprinderi), 2.1B (Incubatoare de 
Afaceri), 1.1B (Parcuri științifice și tehnologice) și 1.1C 
(Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat 
al cercetării – inovării) din cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020.

Hotărârea a fost adoptată având în vedere 
numărul mare al proiectelor depuse în 
Regiunea Vest în cadrul Priorității de Investiții 
2.1A – Microîntreprinderi, apelul 2 de 
proiecte (382 proiecte), cu o valoare 
nerambursabilă de 59,31 milioane euro, care, 
raportat la alocarea regiunii de 10,77 
milioane euro, reprezintă 447,91%. 

De asemenea, s-a ținut cont de intenția 
AMPOR de a redeschide un nou apel de 
proiecte pe Prioritatea de investiții 1.1C – 
I n v e s t i ţ i i p e n t r u I M M - u r i p e n t r u 
implementarea unui rezultat al cercetării-
inovării și de sumele neacoperite între 
alocările Regiunii Vest, rămase disponibile. 

Astfel, membrii CDR Vest și-au exprimat 
acordul pentru rea locă r i care să 
contribuie la accelerarea procesului de 
absorbție la nivelul Regiunii Vest, în 
corelare cu necesarul de finanțare 
existent și cel identificat, după cum 
urmează: 

• mutarea integrală a fondurilor alocate 
Regiunii Vest pe Axa Prioritară 2 - 
Î m b u n ă t ă ț i r e a c o m p e t i t i v i t ă ț i i 
întreprinderilor mici și mijlocii, PI 2.1. - 

Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special pr in faci l i tarea exploatăr i i 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri, Operațiunea B - 
Incubatoare de afaceri (13.847.059 euro 
FEDR+BS, respectiv 11.770.000 euro 
FEDR) pe  Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și 
mi j loc i i , PI 2.1, Opera ț iunea A – 
Microîntreprinderi, pentru finanțarea 
proiectelor depuse pe Apelul de proiecte 
POR/604/2/1. 

• mutarea integrală a fondurilor alocate 
Regiunii Vest pe Axa Prioritară 1 - 
Promovarea transferului tehnologic, PI 
1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor 
științifice și tehnologice (PST) (4.021.366 
euro FEDR+BS, din care 3.418.161 euro 
FEDR) pe  Axa prioritară 1 Promovarea 
transferului tehnologic, Prioritatea de 
investiție 1.1, Operațiunea C Investiţii 
pentru IMM-uri pentru implementarea unui 
rezultat al cercetării-inovării. 

Hotărârea CDR Vest a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 





Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

TIMIȘOARA

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054 Timișoara, România

Tel/Fax:   +40 256 491981
E-mail:     office@adrvest.ro

ARAD

Bd. Revoluției, nr. 81
310025 Arad, România

Tel/Fax:   +40 257 285808
E-mail:     office.ar@adrvest.ro

RESIȚA

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1
320084 Reșița, România

Tel/Fax:   +40 255 213463
E-mail:     office.cs@adrvest.ro

www.adrvest ro

DEVA

Bd. 1 Decembrie, nr. 28
330025 Deva, România

Tel/Fax:    +40 254 219770
E-mail:      office.hd@adrvest.ro

www.regiuneavest.ro

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, 
300080 Timiș, România


