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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; 
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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; 

 
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 al 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 
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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. 
  

Președinte 
 

Iustin 
CIONCA 
Președintele Consiliului 
Județean Arad 
 

În perioada Ianuarie-
Noiembrie 2021  
conducerea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest a 
fost asigurată de: 
 

În perioada Noiembrie 2021 -
Prezent  

conducerea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest a 

fost asigurată de: 
 

Vicepreședinte 
 

Romeo-Dan  
DUNCA 
Președintele Consiliului 
Județean Caraș-Severin 

Vicepreședinte 
 

Iustin 
CIONCA 

Președintele Consiliului 
Județean Arad 

 

Președinte 
 

Romeo-Dan  
DUNCA 

Președintele Consiliului 
Județean Caraș-Severin 
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Componența CDR Vest în perioada 
noiembrie 2021 - până în prezent 

 

Nr. 
Crt. Numele Funcția 

 
Rolul îndeplinit în 
cadrul CDR Vest 

 
1 Romeo-Dan DUNCA Președinte, Consiliul 

Județean Caraș-Severin 
Preşedinte CDR Vest 

2 Iustin-Marinel CIONCA-
ARGHIR  

Președinte, Consiliul 
Județean Arad 

Vicepreşedinte  
CDR Vest 

3 Laurențiu NISTOR Președinte, Consiliul 
Județean Hunedoara 

Membru 

4 Alin-Adrian NICA Președinte, Consiliul 
Județean Timiș 

Membru 

5 Dan BOBOUȚANU Primar, Municipiul 
Hunedoara 

Membru 

6 Ioan POPA Primar, Municipiul Reșița Membru 

7 Călin BIBARȚ Primar, Municipiul Arad Membru 

8 Samuel Dominic FRITZ Primar, Municipiul 
Timișoara 

Membru 

9 Petru ANTAL Primar, Orașul Pecica Membru 

10 Cristian MICLĂU Primar, Orașul Băile 
Herculane 

Membru 

11 Dănuț BUHĂESCU Primar, Orașul Uricani Membru 

12 Dănuț GROZA Primar, Orașul 
Sânnicolau Mare 

Membru 

13 Corneliu POPI-MORODAN Primar, Comuna Ghioroc Membru 

14 Brian FILIMON Primar, Comuna Măureni Membru 

15 Tiberiu PĂSCONI Primar, Comuna Totești Membru 

16 Ionuț STĂNUȘOIU Primar, Comuna Ghiroda Membru 
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În data de 26 martie 2021, Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Vest s-a întrunit în ședință ordinară desfășurată 
online, pe platforma Webex.  

 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în format online, pe platforma Webex, din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie, şi au fost conduse de domnul Iustin-Marinel Cionca-
Arghir, preşedintele Consiliului Judeţean Arad și președintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.  
 
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest nu s-au regăsit 
proiecte de hotărâre care să necesite vot, la ședință fiind prezenți online următorii 
membri: 
 

1. Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir – Preşedinte, Consiliul Judeţean Arad 
2. Domnul Romeo-Dan Dunca – Preşedinte, Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
3. Domnul Laurențiu Nistor - Preşedinte, Consiliul Judeţean Hunedoara 
4. Domnul Călin Bibarț – Primar, Primăria Arad 
5. Domnul Petru Antal - Primar, Primăria Pecica 
6. Domnul Corneliu Popi-Morodan – Primar, Primăria Ghioroc 
7. Domnul Samuel Dominic Fritz – Primar, Primăria Timişoara 
8. Domnul Dănuț Groza – Primar, Primăria Sânnicolau Mare 
9. Domnul Ionuț Stănușoiu – Primar, Primăria Ghiroda 
10. Domnul Ioan Popa – Primar, Primăria Reşiţa 
11. Domnul Cristian Miclău – Primar, Primăria Băile Herculane 
12. Domnul Dan Bobouţanu – Primar, Primăria Hunedoara 
13. Domnul Dănuț Buhăescu – Primar, Primăria Uricani 

 
De asemenea, la şedinţa CDR Vest au mai fost prezenţi online domnul Marian 
Constantin Vasile, administrator public al județului Timiș, și domnul Gheorghe 
Cîmpan, șef Biroul Management Proiecte – Primăria Sânnicolau Mare. 
 
Din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), la şedinţă au fost 
participat domnii Sorin Maxim – Director General, Adrian Mariciuc – Director General 
Adjunct, Georgiana Radac – Director AM POR, alături de alți reprezentanți ai aparatului 
de specialitate implicați în elaborarea Programului Operațional Regional Vest 2021-
2027 și responsabili de comunicare și suport IT. 
 



 
 

 
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 

Ședința nu a avut proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, a fost una de informare asupra 
fondurilor europene disponibile pentru Regiunea Vest în perspectiva următorilor 7 ani, 
în perioada 2021-2027, un dialog despre oportunități, proiecte comune și colaborare. 
 
ORDINEA DE ZI propusă pentru ședință a fost următoarea: 
 
1. Informare privind stadiul și evoluția Programului Operațional Regional VEST 
2021-2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de 
Autoritate de Management. Prezentare generală POR Vest - obiective specifice, axe 
prioritare, tipuri de intervenții, grupuri țintă, alocări orientative, documente strategice 
obligatorii. 
 
2. Informare privind dezvoltarea urbană integrată.     
 
3. Informare privind stadiul portofoliului de proiecte pregătit prin POAT 2014-2020 
în baza OUG nr. 88/2020. 
 
4. Diverse. 
 
De asemenea, au fost prezentate resursele care se vor afla la dispoziția Regiunii Vest 
în următorii ani, cu alocările estimate pentru fiecare, care cumulează o valoare totală 
de peste 5 miliarde de euro pentru comunitățile locale – Programul Operațional 
Regional, Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR), Fondul de Tranziție 
Justă și Investițiile Teritoriale Integrate - ITI Valea Jiului, pentru județul Hunedoara, 
precum și cele două programe transfrontaliere, România - Serbia și România – 
Ungaria. 
 
 

* * * 
 
 
Programului Operațional Regional Vest 2021-2027 a fost prezentat pe fiecare 
obiectiv tematic în parte, înainte ca această nouă versiune să fie transmisă Comisiei 
Europene. 
 
Directorul general al ADR Vest a explicat că cele cinci obiective de politică - O Europă 
mai inteligentă, O Europă mai ecologică, O Europă mai conectată, O Europă mai 
socială și O Europa mai aproape de cetățeni - au o alocare predefinită din punct de 
vedere al orientării resurselor, sumele propuse prin POR Vest încadrându-se în aceste 
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marje. Astfel, minimum 25% din alocarea FEDR trebuie să meargă către Obiectivul de 
politică 1 - O Europă mai inteligentă, minimum 30% către Obiectivul de politică 2 - O 
Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, şi minimum 8% către zona de 
dezvoltare urbană integrată. 
POR Vest 2021-2027 va beneficia de o alocare de aproximativ 1,2 miliarde euro, 
dublu faţă de alocarea actuală a regiunii în cadrul programului. 
Noul POR va avea 7 axe sau priorităţi, 8 cu Asistenţa tehnică, după cum urmează: 
 
P1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
P2 – O regiune cu orașe Smart 
P3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
P4 – O regiune cu mobilitate sustenabilă 
P5 – O regiune accesibilă 
P6 – O regiune educată 
P7 – O regiune atractivă 
P8 - Asistență tehnică 
 
Directorul general al ADR Vest a prezentat fiecare dintre aceste priorităţi cu alocările 
aferente. 
 
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice - cu o alocare de 233 mil. Euro, va avea patru obiective specifice:  
• Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și utilizarea 
tehnologiilor avansate;  
• Fructificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, companii, organizații de 
cercetare și autorități publice;  
• Îmbunătățirea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de 
locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive;  
• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 
și antreprenoriat. 
 
Prioritatea 2 - O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată, prevede o 
alocare de 60 mil. euro. 
Ca tipuri de intervenții, vor fi finanțate digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și mediul 
de afaceri în administrația publică, care trebuie să plece de la nevoile cetățeanului și 
ale companiilor, și componenta de Smart city, care va funcționa în zonele de 
guvernanță și economie, mobilitate și mediu, viață și cetățeni. 
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Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul - va beneficia de o alocare 
de 168 mil. euro. Aici vor fi două mari categorii de finanțări: cele pentru blocuri de 
locuințe, în zona de eficientizare termică; și cele care vizează reabilitarea termică a 
clădirilor publice, prioritate având cele cu funcțiuni sociale - școli, spitale, centre sociale 
etc.  
 
Prioritatea 4 - Promovarea unei mobilități urbane multimodale durabile - va 
beneficia de o alocare de 157 mil. euro. 
 
Sunt mai multe tipuri de intervenții propuse aici, pentru: infrastructura de transport 
curat - coridoare de mobilitate, linii de tramvai și troleibuz, piste de biciclete și stații de 
încărcare electrică; achiziția de tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, biciclete; E-
ticketing și trafic management – integrat într-un proiect din componentele anterioare; 
sistem de transport intra și inter-județean, de exemplu cel cu autobuze electrice. 
 
Prioritatea 5 - O regiune mai accesibilă - cu o alocare de 158 mil. euro, se referă la 
zona de foste drumuri județene, care are două componente: construcția, modernizarea 
și extinderea rețelelor de drumuri județene care asigură conectivitatea la TEN-T, 
respectiv decongestionarea traficului în jurul municipiilor reședință de județ prin 
pasaje, noduri rutiere, pasarele sau centuri. 
 
Prioritatea 6 - O regiune educată - va beneficia de o alocare de 106 mil. euro în 
cadrul noului POR și cu alocări generoase și prin PNRR. 
 
Au fost identificate mai multe tipuri de intervenții, în: Dotare și digitalizare – pachete de 
dotări standardizate pentru clase, laboratoare, ateliere și licee profesionale, săli de 
sport; Transport școlar – în situații excepționale, complementar PNRR; Tabere școlare 
– conform OUG 88/2020; maxim o tabără pe județ.  
 
Prioritatea 7 - O regiune atractivă - va avea o alocare de 251 mil. euro. 
Aici au fost identificate trei tipuri de intervenții care țin de regenerare urbană și redarea 
spațiului urban către cetățeni. Prima se referă la regenerarea integrată a spațiilor 
publice urbane - în zone centrale și istorice, respectiv cartiere de blocuri, inclusiv spații 
verzi, locuri de joacă, alei pietonale și piste de biciclete. 
 
Urmează intervențiile asupra patrimoniului cultural în urban, integrate în comunitățile 
locale cu impact economic, care cuprind monumente clasa A și B incluse în rute/ trasee 
turistice și modernizarea infrastructurilor culturale. 
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Ultimul tip de intervenții, în domeniul turismului, vizează dezvoltarea stațiunilor turistice 
urbane. 
 
Tot în cadrul acestei ședințe, directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim, a prezentat 
stadiul portofoliului de proiecte pregătit prin POAT 2014-2020 în baza OUG nr. 
88/2020, în cele patru județe, adresând membrilor CDR Vest rugămintea de a le 
accelera, pentru că niciunul dintre ele nu a ajuns încă la faza de proiect tehnic. El a 
precizat că proiectele vor fi probabil absorbite de PNRR, care va demara în primă fază.  
 
 
 
  



 
 

 
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 

În data de 10 iunie 2021, Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Vest s-a întrunit în ședință extraordinară desfășurată la Arad.  

 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în Sala Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad, și 
au fost conduse de domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir, preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad și președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest.  
 
La ședință au fost prezenți următorii membri: 
 

1. Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir – Preşedinte, Consiliul Judeţean Arad 
2. Domnul Romeo-Dan Dunca – Preşedinte, Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
3. Domnul Laurențiu Nistor - Preşedinte, Consiliul Judeţean Hunedoara 
4. Domnul Alin Nica – Președinte, Consiliul Județean Timiș 
5. Domnul Lazăr Faur – Viceprimar, Primăria Arad 
6. Domnul Petru Antal - Primar, Primăria Pecica 
7. Domnul Corneliu Popi-Morodan – Primar, Primăria Ghioroc 
8. Domnul Ruben Lațcău – Viceprimar, Primăria Timişoara 
9. Domnul Dănuț Groza – Primar, Primăria Sânnicolau Mare 
10. Domnul Ioan Popa – Primar, Primăria Reşiţa 
11. Domnul Cristian Miclău – Primar, Primăria Băile Herculane 
12. Domnul Brian Filimon – Primar, Primăria Măureni 
13. Domnul Dan Bobouţanu – Primar, Primăria Hunedoara 
14. Domnul Dănuț Buhăescu – Primar, Primăria Uricani 
15. Domnul Tiberiu Păsconi – Primar, Primăria Totești 

 
 
De asemenea, la şedinţa CDR Vest au mai fost prezenţi domnul Florin Cîțu, prim-
ministrul Guvernului României, doamna Alina Gorghiu, senator, domnul Gheorghe 
Falcă, europarlamentar, domnul Rareș Bogdan, europarlamentar, domnul Robert 
Sighiartău, deputat în Parlamentul României, domnul Sergiu Ovidiu Bîlcea, deputat în 
Parlamentul României, domnul Marilen Pirtea, deputat în Parlamentul României, 
domnul Bogdan Cătălin Ghelbere, secretar general adjunct al Guvernului României, 
domnul Csaba TÓTH, prefectul județului Arad, domnii Dorel Sinaci și Vasile Catană, 
subprefecții județului Arad, domnii Ionel Bulbuc și Răzvan Cadar, vicepreședinții 
Consiliului Județean Arad. 
 
Din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), la şedinţă au fost 
participat domnii Sorin Maxim – Director General, Adrian Mariciuc – Director General 
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Adjunct, Georgiana Radac – Director AM POR, alături de alți reprezentanți ai aparatului 
de specialitate implicați în elaborarea Programului Operațional Regional Vest 2021-
2027 și responsabili de comunicare și suport IT. De asemenea, la ședință au avut acces 
reprezentanți ai mass-media. 
 
ORDINEA DE ZI propusă pentru ședință a fost următoarea: 
 

1. Informare privind stadiul portofoliului de proiecte pregătit prin POAT 2014 – 2020 
în baza OUG 88/2020; 

2. Prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență; 
3. Prezentarea Programului Operațional Regional Vest 2021 – 2027; 
4. Diverse. 

 

În cadrul ședinței, Prim-ministrul României, domnul Florin Cîțu a anunțat că  Agențiile 
pentru Dezvoltare Regională vor fi implicate în implementarea Planului Național de 
Redresare și Reziliență. Premierul a prezentat planul în urma căruia România va 
beneficia de un buget de 29,2 miliarde de euro, prin granturi și împrumuturi. 

„Este o provocare pentru noi toți această sumă, dar sunt sigur că vom putea să facem 
acest lucru, pentru că, trebuie să fim conștienți că nu vom mai avea această șansă. 
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Vreau să ne asigurăm că implementăm acești bani. Cele trei elemente vitale in care 
vom investi sunt: infrastructura rutieră și feroviară, spitalele și fondul pentru UAT-uri, 
în care au fost incluse și CJ-urile”, a spus Premierul. 

Începând cu perioada de programare 2021 – 2027, la nivelul celor 8 regiuni de 
dezvoltare, Agențiile pentru Dezvoltare Regională îndeplinesc funcția de autorități de 
management, pentru Programele Operaționale Regionale. Astfel, proiectele se vor 
evalua, contracta, implementa si plăti direct, la nivel regional.  

Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, Iustin Cionca, a apreciat 
că avantajele acestei decizii de descentralizare este că Programele Operaționale 
Regionale sunt elaborate plecând de la nevoile si specificul fiecărei regiuni, ducând 
deciziile cât mai aproape de beneficiari, adică de cetățeni. 

„Acest demers va simplifica procesul de depunere si va grăbi evaluarea si apoi 
implementarea proiectelor, utilizând mecanisme simple si, sper eu, digitalizate. Ținta 
noastră este de a reduce la cel puțin jumătate durata de la depunerea la contractarea 
fiecărui proiect, față de situația de până acum”, a declarat Iustin Cionca, în cadrul 
ședinței. 

 

Negocieri cu Comisia Europeană 

Până la data desfășurării ședinței, cele 8 agenții au pregătit și transmis către Comisia 
Europeană două versiuni ale Programului Operațional Regional 2021 – 2027, iar 
conținutul acestora este în plin proces de negociere directă cu Comisia Europeană. 

Sorin Maxim, directorul ADR Vest, a apreciat că cele opt programe operaționale 
regionale sunt în cea mai avansată fază. „Niciun alt program sectorial pregătit de 
Guvern nu este într-o fază atât de avansată. Practic, există șanse ca, la mijlocul verii 
să avem programele aprobate de către Comisia Europeană. Și, mai mult decât atât, 
am putea să producem cheltuieli anul acesta”, a declarat Sorin Maxim, directorul ADR 
Vest. 

Principalele priorități ale Programului Operațional Regional evidențiate în cadrul 
ședinței sunt următoarele: 

- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; 

- O regiune cu orașe smart și administrație digitalizată; 

- Eficiența energetică; 

- O regiune cu mobilitate sustenabilă; 
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- O regiune accesibilă; 

- O regiune educată; 

- O regiune atractivă urban și rural; 

Una dintre concluziile trase după prezentarea priorităților a fost aceea a necesității 
creșterii tinerilor în spiritul inovării și antreprenoriatului din școală. În acest sens, există 
intenția de creare a patru centre de competență, câte unul în fiecare județ al regiunii 
Vest, în care tinerii să fie expuși la tehnologia nouă, să învețe antreprenoriat, 
marketing, leadership, pentru a crește masa de plusvaloare pe care regiunea poate să 
o dezvolte. 
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În data de 19 noiembrie 2021, Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Vest s-a întrunit în ședință ordinară la Arad.  

 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în format fizic, la sediul Consiliului Județean Arad. 
La ședință au fost prezenți următorii membrii: 
 

1. Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir – Preşedinte, Consiliul Judeţean Arad 
2. Domnul Romeo-Dan Dunca – Preşedinte, Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
3. Domnul Laurențiu Nistor - Preşedinte, Consiliul Judeţean Hunedoara 
4. Domnul Alin Nica – Președinte, Consiliul Județean Timiș 
5. Domnul Călin Bibarț – Primar, Primăria Arad 
6. Domnul Petru Antal - Primar, Primăria Pecica 
7. Domnul Corneliu Popi-Morodan – Primar, Primăria Ghioroc 
8. Domnul Samuel Dominic Fritz – Primar, Primăria Timişoara 
9. Domnul Dănuț Groza – Primar, Primăria Sânnicolau Mare 
10. Domnul Brian Filimon – Primar, Primăria Măureni 
11. Domnul Cristian Miclău – Primar, Primăria Băile Herculane 
12. Domnul Dan Bobouţanu – Primar, Primăria Hunedoara 
13. Domnul Dănuț Buhăescu – Primar, Primăria Uricani 
14. Domnul Tiberiu Pasconi – Primar, Primăria Totești 

 
De asemenea, la şedinţa CDR Vest au mai fost prezenţi domnul Grațian Dobre, 
directorul executiv al municipiului Reșița, și domnul Gheorghe Falcă, europarlamentar. 
 
Din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), la şedinţă au fost 
participat domnii Sorin Maxim – Director General și Adrian Mariciuc – Director General 
Adjunct, alături de responsabili de comunicare și suport IT. 
 

* * * 
 
În preambulul şedinţei, domnul Iustin Cionca a mulțumit asistenței pentru prezență 
și a lansat propunerea ca astfel de întâlniri să aibă loc mai des, în format fizic sau 
online, în funcție de restricțiile existente la momentul respectiv. 
 
 

* * * 
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ORDINEA DE ZI propusă pentru ședință este următoarea: 
 
 

1. Hotărâre privind alegerea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest. 
 

2. Hotărâre privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii Vest în cadrul 
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

 
3. Informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014–

2020 în Regiunea Vest.  
 

4. Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru anul 2020. Hotărâre privind aprobarea Raportului de 
activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2020. 

 
5. Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Vest pentru perioada ianuarie – iunie 2021. Hotărâre privind 
aprobarea Raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest pentru perioada ianuarie – iunie 2021. 
 

6. Informare privind Programul Operațional Regional Vest 2021-2027, gestionat de 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de 
Management. Hotărâre privind realizarea demersurilor aferente Programului 
Operațional Regional Vest 2021-2027. 

 
7. Informare privind propunerea de alocare a resurselor financiare în cadrul 

dezvoltării urbane durabile, inclusiv investiții teritoriale integrate, în cadrul 
Programul Operațional Regional Vest 2021-2027.  
 

8. Informare privind propunerea de alocare a resurselor financiare în cadrul 
intervențiilor din domeniul turismului în cadrul Programul Operațional Regional 
Vest 2021-2027. 
 

9. Hotărâre privind continuarea demersului pentru achiziționarea unui imobil cu 
destinația de sediu pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. 

 
10. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2021. 
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11. Hotărâre privind modificarea statutului Agenției pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest ca urmare a modificării sediului social. 
 

12. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor consiliilor județene din 
Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru 
anul 2022. 

 
13. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea 

birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră România-Serbia, din 
Timișoara, și România-Ungaria, din Oradea, pentru anul 2022.  

 
14. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2022 și avizarea bugetului de 
venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2022-2024.  
 

15. Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Agenției pentru Dezvoltare 
Regională pentru anul 2020. 
 

16. Hotârăre privind aprobarea actualizării organigramei Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest (ADR Vest).  
 

17. Hotărâre privind întocmirea unei liste de rezervă cu proiecte aferente domeniului 
infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, la nivelul Regiunii Vest.  
 

18. Diverse 
 
În cadrul ședinței desfășurată Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest la Arad a 
fost numit președinte domnul Romeo Dunca, care se va afla în fruntea organismului 
ce coordonează activităţile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de 
dezvoltare regională. El îi succede lui Iustin Cionca, omologul său din județul Arad, 
care va ocupa funcția de vicepreședinte până la finalul anului 2022. Conform statutului 
CDR Vest, președintele și vicepreședintele nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. 
Cele două funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către 
preşedinţii consiliilor judeţene. 
 
Romeo Dunca va deține astfel funcția de conducere a Consiliului pentru Dezvoltării 
Regionale chiar în primul an al noului exercițiu financiar. Programul Regional Vest 
2021 – 2027, în care ADR Vest va fi autoritate de management, va aloca regiunii Vest 
1,1 miliarde euro și va urmări șapte priorități: 
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Ö O regiune inovatoare; 

Ö O regiune digitalizată; 

Ö O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

Ö O regiune cu mobilitate sustenabilă; 

Ö O regiune accesibilă; 

Ö O regiune educată; 

Ö O regiune atractivă. 

 
Domnul Sorin Maxim apreciază că momentul în care ne aflăm este unul istoric și le 
mulțumește membrilor CDR pentru încrederea acordată domniei sale, echipei și 
agenției, în toți acești ani. „Cred că această stabilitate a dovedit că poate fi un important 
pilon de susținere”, a apreciat directorul ADR Vest, care a prezentat și un istoric al 
pașilor realizați pentru ca Agențiile pentru Dezvoltare Regională să devină Autorități 
de Management în viitorul Program Operațional Regional. 
 
„Odată cu această descentralizare, banii pe care îi gestionăm vor avea o altă valoare.  
Va trebui să fim mult mai cumpătați cu banii, pentru că sunt toți ai noștri. Ne propunem 
să schimbăm din temelii acest sistem. Vrem să simplificăm în mod major modul în care 
se implementează programul. Ne propunem digitalizarea relației cu beneficiarul și 
vrem să transferăm din responsabilitățile autorităților publice locale către echipele de 
proiect. Vrem să avem un calendar cu minimum 6 luni înainte, cu toate lansările, ca să 
le cunoașteți și dumneavoastră; vrem să scurtăm relația cu beneficiarul la cel mult o 
lună, pentru a avea răspunsuri, mai ales în zona de contractare. Vrem să pregătim 
contracte-tip, pe care să vi le punem la dispoziție, atât în relația cu furnizorii dvs. Deja 
am început să facem asistență pe proiecte majore și nu în ultimul rând avem acest 
pachet de proiecte care a pornit prin ordonanta 88 și am vrea ca acesta să fie unul 
permanent. Și între altele, sperăm ca și fondul de dezvoltare regionala va fi alimentat  
și de acolo vom putea face acest lucru. Responsabilitatea pe dumneavoastră și pe 
agenție va crește enorm, pentru ca nu întotdeauna răpunsurile pe care le veți primi de 
la noi vor fi pe placul dumneavoastră. Presiunea pe noi e enormă pentru că suntem 
sub supravegherea directă a Comisiei Europene.”, a spus domnul Sorin Maxim.  
 
El a precizat că suma contractată de Regiunea Vest în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020 a depășit suma de 1,1 miliarde euro, cu 71% mai mult decât 
alocarea inițială și a prezentat situația defalcată pe județele din regiunea Vest, precum 
și pe celelalte regiuni. Totodată, domnul Sorin Maxim a prezentat situația cu privire la 
îndeplinirea țintei de absorbție pentru anul 2021 pe regiuni de dezvoltare. Conform 
acesteia, regiunea de Vest a reușit să absoarbă doar 56% din fondurile propuse spre 
absorbție pentru acest an, până în luna noiembrie. Ulterior, directorul ADR Vest, a 
prezentat și defalcat, situația sumelor contractate și plătite în fiecare județ din regiune. 
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În Arad, rata de absorbție este de 30,17%; în Caraș-Severin, de 13,32%; în 
Hunedoara, de 12,12%; iar în Timiș, de 10,14%. 
 
„Plățile sunt foarte reduse, asta în condițiile în care mai avem doar doi ani pentru 
implementare. Dacă este să calculăm, ca procent, suntem a treia regiune, dar dacă 
este să ne uităm la absorbție, suntem penultima regiune, avem 56% deocamdată. 
Evident, aceștia sunt banii care au fost decontați de Comisia Europeană. Este o poza 
de moment, dar dă un anumit trend. Ce este foarte important pentru următorii doi ani 
în care vom lucra împreună – POR-ul următor va avea alocări anuale. Ce înseamnă 
asta? Practic, anul acesta am absorbit sau urmează să absorbim 96 milioane euro. Ca 
să întregim suma de 1,1 miliarde euro, asta înseamnă că în 2022 trebuie să investim 
250 milioane euro, în 2023 – 350 milioane euro, dacă adăugăm și Programul 
Operațional Regional viitor, va trebui să avem în 2022 o absorbție de 407 milioane 
euro, iar în 2023 – 515 milioane euro. Dacă mai adaugăm la acestea și componentele 
PNRR, o să ajungem la 707 milioane euro în 2022 și 893 milioane euro în 2023”, a 
explicat domnul Maxim. 
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Noul POR vine și cu o noutate ce ține de alocarea bugetară. Astfel, alocările se vor 
face anual, iar sumele necheltuite nu vor putea fi reportate de la un an la altul, ceea 
ce va constitui o presiune suplimentară, având în vedere că, în prezent, în ciuda 
sumelor contractate, absrobția fondurilor europene este una dintre principalele 
probleme cu care se confruntă în prezent beneficiarii. 
 
În acest sens, domnul Sorin Maxim a răspuns că „Alocarea există. Programul va avea 
o alocare în 2022. Dacă noi nu cheltuim alocarea pentru anul acela, diferența o 
pierdem. Nu se mai reportează. În fiecare an este o alocare. Doar suma pentru 2021 
se va împărți pentru următorii patru ani, câte 25%.” 
 
Următoarea intervenție i-a aparținut domnului Dominic Fritz, care a întrebat: „unde se 
duc banii pe care ii pierdem noi ca regiune?” 
 
„Va fi un mecanism de compensare între regiuni, deci teoretic se pot transfera acești 
bani între regiuni, ca sa nu se piardă la nivel de țară, dar regiunea respectivă poate să 
îi piardă. Noi ne-am gândit la un mecanism de compensare între regiuni, la modul că 
dacă eu am 1.000 euro pe care risc să îi pierd la finalul anului, sa îi dăm altei regiuni 
care are nevoie, cu condiția să ne dea înapoi 500 anul viitor”, a răspuns domnul Sorin 
Maxim. 
  
Domnul Romeo Dunca a apreciat că „vina de a nu folosi acești bani ne aparține, 
întotdeauna. Oriunde, peste tot există riscul acesta - riscul ca ceea ce ai de primit să 
nu primești daca nu îți faci temele, și ceea ce ai de dat să dai oricum. E un lucru foarte 
serios, la care trebuie să ne concentrăm, să avem curajul să facem proiecte cât de 
multe, pentru că atunci când le ai, un proiect matur poate atrage dintr-o porție 
bănească în locul unora care nu și-au făcut treaba. Să consumăm, deci, ce avem la 
dispoziție!” 
  
De asemenea, domnul Dănuț Groza, a intervenit, împărțind lucrurile în două etape: 
„documentația – unde putem încerca să urgentăm lucrurile, dar pericolul cel mare vine 
din partea a doua, de la constructor – cea mai mare pondere a acestor firme care vin 
la licitații sunt cu probleme și cu oameni prost pregătiți – nu își organizează șantierul, 
nu au oameni, li s-au defectat utilajele etc. Deci ce putem grăbi e partea de contractare. 
Eu anticipez că nu vom putea să atragem foarte mulți bani, din cauza firmelor care vin 
la licitație.” 
 
Domnul Sorin Maxim a răspuns că este o problemă națională cu capacitatea firmelor 
de construcții, precizând însă că există și probleme în interior, oferind exemplul 
cazurilor în care deși contractele au fost semnate, licitația a fost organizată abia după 
doi ani. „Trebuie să fim mai riguroși dacă vrem să avem succes – nu mai putem să 
amânăm la nesfârșit”, a spus el. 
  
Domnul Dănuț Buhăescu a spus că își dorește ca această victorie, descentralizarea, 
să fie cu roade pentru regiune: „Primul lucru pe care l-am observat este că în tot felul 
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de ghiduri de finanțare, parcă s-au încercat cât mai multe condiții ca să nu putem 
accesa fonduri. S-a uitat că trebuie să existe o coeziune. Am observat că, față de 
exercițiul financiar trecut, noi n-o să avem bani să plătim bani înainte – în afară de 
studiul de fezabilitate. Noi suntem foarte slăbiți financiar și n-o să avem cum. Este 
nevoie de o relaxare, pentru că vom fi în blocaj și vom fi în imposibilitate de plată.”  
 
Domnul Sorin Maxim a precizat că „Avem în vedere să generăm, la nivelul regiunii, 
un fond de dezvoltare regională și când recuperați acei bani din programul nostru să îi 
returnați – avem în vedere un astfel de mecanism. Nu avem fizic acum acești bani, dar 
asta este strategia pe care o urmărim.” 
 
În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• HOTĂRÂREA nr. 1/2021 - privind alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 2/2021 - privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii 
Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 3/2021 - privind aprobarea Raportului de activitate al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru anul 
2020: 

 
• HOTĂRÂREA nr.  4/2021 - privind aprobarea Raportului de activitate al 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anul 2020; 
• HOTĂRÂREA nr. 5/2021 - privind aprobarea Raportului de activitate al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada ianuarie 
– iunie 2021; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 6/2021 - privind aprobarea Raportului de activitate al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada ianuarie 
– iunie 2021; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 7/2021 - privind realizarea demersurilor aferente Programului 

Operațional Regional Vest 2021-2027 
 

• HOTĂRÂREA nr.  8/2021 - privind aprobarea achiziționării unui imobil cu 
destinația de sediu pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest; 
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• HOTĂRÂREA nr. 9/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2021; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 10/2021 - privind modificarea statutului Agenției pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii Vest ca urmare a modificării sediului social; 
 

• HOTĂRÂREA nr. 11/2021 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor 
Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională 
al Regiunii Vest pentru anul 2022; 

 
• HOTĂRÂREA nr.  12/2021 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru 

funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România-
Serbia din Timişoara pentru anul 2022; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 13/2021 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru 

funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România-
Ungaria din Oradea pentru anul 2022; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 14/2021 - la Hotarârea CDR Vest nr.  14/2021 privind  

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest pentru anul 2022 şi avizarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli multianual pentru anii 2022-2024; 

 
• HOTĂRÂREA nr. 15/2021 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale Agenției 

pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2020: 
 

• HOTĂRÂREA nr.  16/2021 - privind aprobarea actualizării organigramei 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest); 

 
• HOTĂRÂREA nr.  17/2021 - privind întocmirea unei liste de rezervă cu proiecte 

aferente domeniului infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, la nivelul Regiunii Vest. 
 

• HOTĂRÂREA nr.  18/2021 - privind propunerea de alocare la nivel județean a 
resurselor financiare în cadrul intervențiilor din domeniul turismului în cadrul 
Programului Operațional Regional Vest 2021 – 2027; 

 
• HOTĂRÂREA nr.  19/2021 - privind propunerea de alocare a resurselor 

financiare în cadrul dezvoltării urbane durabile, inclusiv investiții teritoriale 
integrate, în cadrul Programului Operațional Regional Vest 2021 – 2027. 
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