
  

 
Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Vest  

 

 

Arad, 16 iulie 2008 

COMUNICAT de PRESĂ 
 

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

 
Astăzi, 16 iulie 2008, a avut loc, în Sala 63 a Consiliului Judeţean Arad, cu începere de la ora 12,00 
şedinţa de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şi cu începere de 
la ora 12,30 şedinţa de evaluare strategică a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest (CRESC Vest).  
 
În cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest  a avut loc constituirea CDR Vest 
pentru perioada 2008 – 2012, şi a avut loc alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui CDR Vest, 
pentru o perioadă de un an.  
 
Astfel, Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a fost ales domnul Sorin 
Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş - Severin, iar vicepreşedinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest a fost ales domnul Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad. Componenţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada 2008 - 
2012 este următoarea: 
 

Judeţ Localitate Funcţia Numele şi prenumele 

Arad Arad Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Arad 

Nicolae Ioţcu 

 Arad Primar Gheorghe Falcă 
 Pecica Primar Iustin Cionca 
 Şagu Primar Emilia Brăneţ 

Caraş - Severin Reşiţa Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Caraş - Severin 

Sorin Frunzăverde 

 Reşiţa Primar Mihai Stepănescu 
 Oţelu Roşu Primar Simion Iancu 
 Fârliug Primar Ioan Borduz 

Timiş Timişoara Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Timiş 

Constantin Ostaficiuc 

 Timişoara Primar Gheorghe Ciuhandu 
 Recaş Primar Marinel Paşca 
 Variaş Primar Vasile Horj 

Hunedoara Deva Preşedinte al Consiliului Judeţean Mircea Ioan Moloţ 
 Deva  Primar Mircia Muntean 
 Călan Primar Adrian Filip Iovănescu 
 Şoimuş Primar Laurenţiu Nistor 

 
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 
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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), a fost supus evaluării strategice următorul proiect depus pentru a 
obţine finanţare prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astfel, în cadrul şedinţei CRESC Vest a fost evaluat strategic, şi apoi aprobat proiectul menţionat 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 
solicitant, la ADR Vest, a proiectului tehnic, în vederea analizării acestuia de către reprezentanţii 
agenţiei. În cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile procedurale, se va trece în cel mai scurt 
timp la semnarea contractului şi la implementarea proiectului. 
 
Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului” vizează reabilitarea 
infrastructurii zonelor turistice şi valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural,  pentru  
includerea acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor. În cadrul 
acesteia, domeniul major de intervenţie 5.1 vizează  „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”. 
 
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 – Director al direcţiei 
resurse umane şi comunicare ADR Vest, iar pentru mai multe informaţii despre POR 2007 - 2013 
accesaţi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro 

 
 

Inițiativă locală. Dezvoltare regională  

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Axa prioritară 
Domeniul 
Major de 

intervenţie 

Solicitant 
 

Bugetul total al 
proiectului 

1. 

Reabilitarea 
Centrului Istoric 

Vechi al 
Municipiului Arad 

5 5.1 

Consiliul Local 
al Municipiului 

Arad 

54.649.323,00 

RON 


