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Ref:  Şedinţa Ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 
Azi, 13 iulie 2006, a avut loc, în Sala Verde a Consiliului Judeţean Timiş, şedinţa ordinară 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, eveniment la care au participat 
membrii CDR şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  
 
Astfel, primul şi cel mai important punct de pe ordinea de zi a şedinţei a fost Alegerea 
Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest. În acest sens, noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest este 
domnul Mircea Moloţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, iar vicepreşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a fost numit domnul Constantin Ostaficiuc, 
preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. Până ieri, pentru o perioadă de un an, 
preşedintele CDR a fost domnul Constantin Ostaficiuc, în calitate de preşedinte al 
Consiliului Judeţean Timiş, iar vicepreşedinte a fost domnul Mircea Moloţ, preşedintele 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
La punctul 3 de pe ordinea de zi s-a realizat o informare cu privire la Portofoliul de 
Proiecte de Infrastructură Regională al Regiunii Vest, din cadrul Programelor Phare 2003 
şi Phare 2004 – 2006. Regiunea Vest are un portofoliu de 26 de proiecte de infrastructură, 
în valoare totală de aproximativ 155.000.000 Euro. Dintre acestea, 4 proiecte se finanţează 
în cadrul Programului Phare 2004 – 2006 CES – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. În 
ceea ce priveşte restul proiectelor din portofoliul Regiunii Vest, la nivel naţional există o 
listă de 96 de proiecte care urmează să fie pregătite în vederea finanţării din Fonduri 
Structurale începând cu 2007, iar 22 dintre ele provin din Regiunea Vest, reprezentând 
22% din numărul total de proiecte. 
 
De asemenea, s-a realizat o informare asupra participării Regiunii Vest în calitate de 
invitat de onoare la Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006, iar în cadrul celorlalte 
7 puncte de pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii următoarele : aprobarea raportului 
de evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului Phare 2004 - Schema de Investiţii 
în Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor, aprobarea Planului Regional de Acţiune 
pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006-2008 şi aprobarea Planului Regional de 
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Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic Vest 2006-2013, avizarea celor 4 
protocoale de colaborare ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu Euro Info Centre RO 823 Timişoara şi Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timişoara, cu Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare publică, 
cu Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA-BMTECH, aprobarea raportul de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada ianuarie-iunie 2006, aprobarea 
raportul de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi avizarea 
propunerilor de retragere a certificatelor de investitor în zonă defavorizată pentru firmele 
care nu mai îndeplinesc condiţiile legale. 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact: d-ra Alina Stan. 
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