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Comunicat de  presă 

 ŞedinŃă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

Astăzi, 23 august 2010, cu începere de la ora 11,00, în Sala Verde a Consiliului 
JudeŃean Timiş, a avut loc şedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR 
Vest).  
 
În cadrul şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, primul punct de pe 
ordinea de a fost alegerea noului preşedinte şi a noului vicepreşedinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest.  
 
Alte puncte de pe ordinea de zi care au fost supuse dezbaterii membrilor Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest au vizat: aprobarea raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru  perioada ianuarie–iunie 2010, prezentarea vizitelor în Regiunea 
Vest delegaŃiei Parlamentului European (3-4 noiembrie 2010) şi a vizitei delegaŃiei din 
Republica Moldova (22 -25 septembrie 2010) şi vizarea privind avizarea acordurilor de 
parteneriat pe care ADR Vest le-a încheiat cu diferite organizaŃii cu care colaborează.  
 
În cadrul aceleiaşi şedinŃe au mai fost realizate informări privind stadiul implementării 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, precum şi a Planului 
Integrat de Dezvoltare a  Polului de Creştere Timişoara, stadiul implementarii 
proiectelor Interreg IVC în care ADR Vest este partener, precum şi cu privire la noile 
proiecte câştigate. Membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest li s-a 
prezentat studiul demografic regional realizat de ADR Vest, precum  şi noua versiune a 
site-ului www.strategvest.ro  
 

*** 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al 
Regiunii Vest. El a fost constituit odată cu semnarea ConvenŃiei de Asociere a celor 
patru judeŃe din regiune, convenŃie care a fost semnată de către cei 16 membri ai 
acestuia. CDR Vest este constituit şi funcŃionează pe principii parteneriale la nivelul 
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Regiunii Vest, în scopul coordonării activităŃilor de elaborare şi monitorizare ce decurg 
din politicile de dezvoltare regională.  
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinŃii consiliilor 
judeŃene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale din fiecare judeŃ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte 
şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii 
sunt îndeplinite, prin rotaŃie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinŃii 
consiliilor judeŃene. 
 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi:  

• doamna Miruna Vitcu – Director, DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare ADR 
Vest, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro, tel./ fax: 0256 – 491981/491923; 

 
 
InformaŃii referitoare la Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 se găsesc pe 
paginile de internet www.adrvest.ro şi www.inforegio.ro.  


