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Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest(CDR Vest) şi a  Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest) 

 
Astăzi, 7 mai 2008, a avut loc, în Sala 63 a Consiliului Judeţean Arad, cu începere de la ora 10,00 
şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şi cu începere de la ora 12,00 
şedinţa de evaluare strategică a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest 
(CRESC Vest). Ambele şedinţe au fost conduse de domnul Iosif Matula, în calitate de preşedinte al 
CDR Vest şi preşedinte al CRESC Vest. 
 
În cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest printre punctele de pe ordinea de 
zi au fost supuse dezbaterii următoarele: modificarea componenţei Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Vest şi stadiul aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CRESC 
Vest, informare privind stadiul Pogramului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, 
aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi a 
raportului anual al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, aprobarea modificării organigramei 
multianuale a agenţiei şi aprobarea planului de personal ala acesteia, aprobarea actualizării 
contractului colectiv de muncă al ADR Vest şi aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului ADR Vest 
pentru anul 2007.  
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest. El 
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. CDR Vest este constituit şi 
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul coordonării activităţilor de 
elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un 
reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare 
judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi 
ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de 
către preşedinţii consiliilor judeţene. 
 

*** 
 
În cadrul şedinţei de evaluare strategică a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare 
Regiunea Vest (CRESC Vest), au fost supuse evaluării strategice următoarele proiecte depuse pentru 
a obţine finanţare prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 : 
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Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului 
Axa 

priorit
ară 

Domeniul 
Major de 

intervenţie 

Solicitant 
 

Bugetul total 
al proiectului 

1. Centura Sud Ineu 2 2.1 Oraşul Ineu 16.949.545 

RON 

2. Modernizare DJ 664: Pas Vulcan – 
Vulcan, km 35+000 – 41+700 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara 

14.113.768 

RON 

3. 
Modernizare DJ 668: DN 66 – 

Bucium Orlea – Gînţaga, km 1+200 – 
9+200 

2 2.1 
Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara 

12.853.187 
RON 

 
Astfel, în cadrul şedinţei CRESC Vest au fost evaluate strategic, şi apoi aprobate proiectele 
menţionate în tabelul de mai sus. În următoarea etapă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM 
POR), va fi informat despre decizia luată în cadrul şedinţei CRESC Vest.  Urmează apoi depunerea de 
către solicitanţi, la ADR Vest, a proiectelor tehnice, în vederea analizării acestora de către 
reprezentanţii agenţiei. În cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile procedurale, se va trece în 
cel mai scurt timp la semnarea contractelor şi la implementarea proiectelor. 
 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile. În cadrul acesteia, domeniul major de intervenţie 2.1 
vizează  „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 
 

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest (CRESC Vest) reprezintă 
organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării gradului în care 
proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 contribuie la atingerea 
obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Regiunii Vest, precum şi în scopul corelării în regiune a 
proiectelor finanţate / finanţabile din fonduri publice. În calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea de dezvoltare Vest, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest deţine Secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategică al 
Regiunii Vest (CRESC Vest). 

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./ fax: 0256 – 491981, 
491923, persoană de contact: dna Miruna Vitcu – Şef departament resurse umane şi comunicare ADR 
Vest, iar pentru mai multe informaţii despre POR 2007 - 2013 accesaţi: www.adrvest.ro. 
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