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ReşiŃa, 16 octombrie 2008 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

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

Vest) 
 

 
 
Ieri, 16 octombrie 2008, a avut loc, în Sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean Caraş - Severin, cu 
începere de la ora 10,30 şedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şi cu 
începere de la ora 12,00 şedinŃa de evaluare strategică a Comitetului Regional de Evaluare Strategică 
şi Corelare Vest (CRESC Vest). Ambele şedinŃe au fost conduse de domnul Sorin Frunzăverde, în 
calitate de preşedinte al CDR Vest şi preşedinte al CRESC Vest. 
 
În cadrul şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, printre punctele de pe ordinea de 
zi, au fost supuse dezbaterii următoarele: modificarea componenŃei Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Vest, aprobarea noilor reprezentanŃi ai Regiunii Vest în Comitetul de 
Monitorizare al Programului OperaŃional Regional, informarea privind stadiul Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, aprobarea raportului AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
pentru perioada ianuarie – iunie 2008, aprobarea modificării organigramei multianuale a agenŃiei, 
aprobarea actualizării contractului colectiv de muncă al ADR Vest, precum şi informări privind studiul 
de impact al finanŃărilor Phare Coeziune economică şi Socială în Regiunea Vest, lansarea paginii web 
www.regiuneavest.ro, precum şi alte proiecte internaŃionale realizate de către ADR Vest.  
 
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 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. 
 

*** 
 
În cadrul şedinŃei 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 
obŃine finanŃare prin intermediul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 : 
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Nr 
Crt 

Titlu Proiect 
Axa 

Priorita
ră 

Domen
iul 

Major 
de 

Interve
nŃie 

Beneficiar 
Bugetul Total 
al Proiectui 

1 

„Modernizare  DJ 
582, Văliug – Slatina 
Timiş, din judeŃul 
Caraş - Severin” 

2 2.1 Consiliul JudeŃean Caraş - 
Severin 

121.143.474, 
55 lei 

2 

„Reabilitarea şi 
modernizarea 

căminului pentru 
persoane vârstnice 

din Jimbolia” 

3 3.2 
Consiliul Local Jimbolia şi 
Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Jimbolia 

1.709.166,78 
lei 
 

 
  

Astfel, în cadrul şedinŃei CRESC Vest au fost evaluate strategic, şi apoi aprobate proiectele 
menŃionate în tabelul de mai sus. În următoarea etapă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
LocuinŃelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional (AM 
POR), va fi informat despre decizia luată în cadrul şedinŃei CRESC Vest.  Urmează apoi depunerea de 
către solicitanŃi, la ADR Vest, a proiectelor tehnice, în vederea analizării acestora de către 
reprezentanŃii agenŃiei. În cazul în care sunt îndeplinite toate condiŃiile procedurale, se va trece în cel 
mai scurt timp la semnarea contractelor şi la implementarea proiectelor. 
 
Axa prioritară 2 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
îmbunătăŃirea accesibilităŃii regiunilor şi mobilităŃii populaŃiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile. În cadrul acesteia, domeniul major de intervenŃie 2.1 
vizează  „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia 
/ reabilitarea şoselelor de centură”. Domeniul major de intervenŃie 3.2 – „ Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” din cadrul axei 
prioritare 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, vizează îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii 
pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul Ńării, pentru 
asigurarea unui acces egal al cetăŃenilor la astfel de servicii. 

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 finanŃabile în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 contribuie la atingerea 
obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Regiunii Vest, precum şi în scopul corelării în regiune a 
proiectelor finanŃate / finanŃabile din fonduri publice. În calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea de dezvoltare Vest, AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest deŃine Secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategică al 
Regiunii Vest (CRESC Vest). 

 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi, la tel./ fax: 0256 – 491981, 
491923, persoană de contact: dna Miruna Vitcu – Director, direcŃia resurse umane şi comunicare ADR 
Vest, iar pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro. 
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