
 

 
REGIUNEA VEST, ROMÂNIA 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș 
 

 

 
Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România     

tel: +40 256 491 923     fax: +40 256 491 981      office@adrvest.ro 

  



 

 
REGIUNEA VEST, ROMÂNIA 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș 
 

 

 
Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România     

tel: +40 256 491 923     fax: +40 256 491 981      office@adrvest.ro 

CONTEXT 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este un organism 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 CDR Vest. 

 
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 
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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; 

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 regulamentul-cadru 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, 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 pe cele care rezultă din alte acte 
normative în vigoare
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Conducerea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională 

 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor 
judeţene şi 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. 

Funcţiile 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 socio-economici relevanţi. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În perioada ianuarie-iunie 2020  
conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Vest a fost asigurată de: 
 

Președinte 
 
 

Mircea-Flaviu  
BOBORA 

 

Vicepreședinte 
 
 

Călin  
DOBRA 
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Componența CDR Vest în perioada 
ianuarie – iunie 2020  

 

Nr. 
Crt. Numele Funcția 

 
Rolul îndeplinit în cadrul 

CDR Vest 
 

1 Mircea Flaviu BOBORA  Președinte, Consiliul 
Județean Hunedoara Preşedinte CDR Vest 

2 Călin DOBRA Președinte, Consiliul 
Județean Timiș 

Vicepreşedinte  
CDR Vest 

3 Iustin-Marinel 
CIONCA-ARGHIR 

Președinte, Consiliul 
Județean Arad Membru 

4 Silviu HURDUZEU Președinte, Consiliul 
Județean Caraș-Severin Membru 

5 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  
Petru ANTAL Primar, Orașul Pecica 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 
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În data de 5 februarie 2020, Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Vest s-a întrunit în ședință ordinară la Deva, la 
sediul Consiliului Județean Hunedoara.  

 
Ordinea de zi propusă pentru ședință a cuprins: 
 
1. Hotărâre privind modificarea reprezentantului orașelor din județul Arad în 
cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (CDR Vest), pentru 
mandatul 2016-2020. 
 
2. Informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 
2014–2020 în Regiunea Vest. Informare privind aprobarea supracontractării 
proiectelor aflate în rezervă pe axele prioritare 3.1. C – Iluminat public, 4 – Dezvoltare 
urbană, 10 – Infrastructura de educație și 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și 
mijlocii. 
 
3. Informare referitoare la Memorandumul privind Programele operaționale/ 
naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente 
Politicii de Coeziune 2021–2027. 
 
4. Informare privind perioada de programare 2021-2027 - stadiul activităților de 
planificare la nivel regional.  
 
5. Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2019.  Hotărâre privind aprobarea Raportului 
de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2019. 
 
6. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor consiliilor județene din 
Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anul 
2020. 
 
7. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea 
birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, Timișoara și Oradea, pentru anul 
2020.  
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8. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2020 și avizarea bugetului de 
venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2020-2022.  
9. Hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei multianuale  2020–2022 a 
Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest). 
 
10. Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest). 
 
11. Informare referitoare la cea de-a VII-a ediție a evenimentului internațional de 
inovare INNOMATCH 2019. 
 
12. Diverse. 
 
 
La şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest și-au manifestat 
dreptul de vot 15 persoane, după cum urmează: 
 
 
1. Domnul Mircea-Flaviu Bobora – Preşedinte, Consiliul Judeţean Hunedoara 
2. Domnul Silviu Hurduzeu – Preşedinte, Consiliul Judeţean Caraș-Severin, 
reprezentant împuternicit cu drept de vot și pentru domnul Călin Dobra, Președinte 
Consiliul Județean Timiș 
3. Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir – Președinte, Consiliul Județean Arad 
4. Domnul Ioan Popa – Primar, Primăria Municipiului Reșița 
5. Domnul Adrian Sergiu Stoicu – Primar, Primăria Bozovici 
6. Domnul Dumitru Ursu – Primar, Primăria Oravița 
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 Petru Antal – Primar, Primăria Pecica 
12. Domnul Corneliu Popi-Morodan – Primar, Primăria Ghioroc 
13. Domnul Dan Diaconu – Viceprimar, Primăria Timișoara, în calitate de 
reprezentant cu drept de vot în locul domnului Primar Nicolae Robu 
14. Domnul Pavel Teodor – Primar, Primăria Recaș 
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Proiecte europene în valoare de peste 1 miliard de euro în Regiunea 
Vest. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest  

a analizat stadiul Regio-POR 
 
Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest au discutat, în cadrul 
ședinței de la Deva, despre investițiile cu finanțare europeană derulate în Regiunea 
Vest, precum și despre viitoarea perioadă de programare 2021-2027.  
 

 
 
A fost analizat stadiul implementării Regio - Programul Operațional Regional 
(Regio-POR) 2014-2020 în regiune. Astfel, în cele patru județe din Regiunea Vest 
erau contractate sau se aflau în curs de contractare, la data de 5 februarie 2020, 557 
de proiecte, în valoare totală de 1,06 miliarde euro, din care 807 milioane euro 
finanțare nerambursabilă. 
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Supracontractare în cadrul Regio-POR – încă 90 de proiecte 
finanțabile din fonduri europene 

 
Reprezentanții Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest au fost 
informați despre faptul că regiunea va beneficia de alocări suplimentare de fonduri în 
cadrul Regio-POR 2014-2020, în plus față de alocarea financiară inițială a regiunii, 
care a fost de aproximativ 643 de milioane de euro (fonduri nerambursabile), în urma 
deciziei Guvernului României de a supracontracta proiectele în rezervă și de a acoperi 
anumite sume asumate de beneficiari la contractarea proiectelor. 
 
A fost aprobată supracontractarea tuturor proiectelor aflate în rezervă în cadrul POR 
pe axele prioritare 3 (3.1.C) – Eficiență energetică - Iluminat public, 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ (pentru investiții în 
mobilitate urbană, regenerare urbană, comunități marginalizate, regenerare urbană și 
educație), 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (investiții privind 
modernizarea creșelor, a grădinițelor, școlilor, liceelor tehnologice și universităților) și 
13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii (investiții în infrastructura socială, 
de petrecere a timpului liber și de reabilitare a spațiilor publice). 
 
Ca urmare, în Regiunea Vest vor putea fi supracontractate în total 90 de proiecte care 
se aflau în lista de rezervă, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 223,80 milioane 
euro. Acestea vor continua etapele de evaluare și selecție în vederea 
contractării.Totodată, vor fi acoperite sume în valoare de 42 milioane euro, asumate 
din contribuție proprie de către beneficiari, pentru a se încadra în alocările financiare 
inițiale. 
 
Prin aplicarea acestor măsuri, valoarea proiectelor contractate în Regiunea Vest va 
ajunge în final la 1,13 miliarde euro – fonduri europene nerambursabile și o rată 
de contractare de 176%, conform estimărilor realizate în luna februarie 2020.În urma 
supracontractării, în Regiunea Vest ar urma să fie contractate în final proiecte în 
valoare nerambursabilă de 237 milioane euro pe Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile (158%), 105 milioane euro pe Axa 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici 
și mijlocii (468%), 104 milioane euro pe Axa 10 – Infrastructură educațională (429%) 
și 26 milioane euro pe Axa 3 – Eficiență energetică – Iluminat public (278%). 
 
Decizia supracontractării a venit ca urmare a demersurilor realizate prin Asociația 
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG). 
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Planificare și eficiență în implementarea proiectelor europene 
 
 
Reprezentanții Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest au fost 
informați totodată cu privire la stadiul activităților de planificare la nivel regional pentru 
perioada de programare 2021-2027.  
 

 
 
Directorul general al ADR Vest, domnul Sorin Maxim, a prezentat cele cinci obiective 
de politică propuse de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027: 
• O Europă mai inteligentă; 
• O Europă mai verde; 
• O Europă conectată;  
• O Europă mai socială; 
• O Europă mai apropiată de cetățenii săi. 
 
De asemenea, este prezentat noul proiect care va fi implementat de către Asociația 
ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România: 
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„Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării Fondurilor Europene 
Structurale și de Investiții (FESI) la nivelul autorităților publice locale de la 
nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România” 
 
Proiectul, având o valoare estimată de aproximativ 3,3 milioane euro, beneficiază de 
finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, iar ținta este 
de a sprijini activitatea autorităților publice locale din fiecare regiune, beneficiari sau 
potențiali beneficiari de finanțare europeană. 
 

 
 
Proiectul presupune acordarea de sprijin autorităților locale pentru creșterea eficienței 
gestionării și implementării proiectelor europene, precum și dezvoltarea activităților de 
cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din 
România, fiind vizate: 

• Identificarea de proiecte pentru perioada 2021-2027, prin pregătirea unui 
portofoliu de proiecte la nivelul localităților urbane; 
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•  Implementarea proiectelor finanțate în cadrul perioadei 2014-2020 prin 
activități de tip instruire și schimb de experiență derulate la nivel intra și inter-
regional; 

• Valorizarea și dezvoltarea expertizelor locale și regionale, precum și 
consacrarea unor domenii de bună practică la nivel național în domeniul FESI; 

• Crearea unui cadru formal și sustenabil de colaborare și comunicare în 
domeniul FESI cu scopul intensificării cooperării pe diferite paliere: local, 
județean, regional și inter-regional. 

 
Proiectul, care se va desfășura pe o perioadă de 30 de luni, presupune ca etape: 

• identificarea și analiza nevoilor de competențe și analiza proiectelor 
implementate; 

• identificarea de propuneri concrete pentru simplificarea sistemului de 
implementare de proiecte cu finanțare din FESI; 

• dezvoltarea unui site, a unei platforme și a unei baze de date; 
• derularea de seminarii de instruire și schimburi de experiență; 
• conferințe naționale și regionale; 
• identificarea și pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru 2021-2027; 
• suport pentru beneficiari în pregătirea documentației tehnico-economice a 

proiectelor de investiții. 

 
În cadrul aceleiași ședințe din data de 5 februarie, de la Deva, membrii CDR Vest au 
adoptat mai multe hotărâri: au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2020 și au avizat bugetul multianual 
pentru anii 2020-2022, au aprobat cuantumul contribuțiilor consiliilor județene din 
Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest și cuantumul 
contribuțiilor pentru funcționarea birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră 
Timișoara și Oradea pentru 2020. 
 
Totodată, au fost actualizate organigrama multianuală pentru 2020-2022 și 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al ADR Vest. 
 
Un alt punct pe ordinea de zi a vizat aprobarea Raportului de activitate al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Vest și a Raportului de activitate al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2019. 
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În ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest din data de 5 februarie 2020 au fost adoptate 

următoarele hotărâri: 
 
 
 
 
 

• HOTĂRÂREA nr. 1/2020 - privind modificarea reprezentantului orașelor din 
județul Arad în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru 
mandatul 2016-2020; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 2/2020 - privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru anul 2019; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 3/2020 - privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest (CDR Vest) pentru anul 2019; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 4/2020 - privind aprobarea cuantumului contribuțiilor 

Consiliilor Județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest, pentru anul 2020; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 5/2020 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru 

funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru 
anul 2020; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 6/2020 - privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru 
funcționarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 
2020; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 7/2020 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2020 și avizarea 
bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2020-2022; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 8/2020 - privind aprobarea actualizării organigramei 
multianuale a Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 
2020-2022; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 9/2020 - privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest; 

9 HOTĂRÂRI 
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•  

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


