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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest, exemplu pentru Regiunea Anatolia de Est din Turcia 
 

MarŃi, 25 mai 2010, Regiunea Vest (România) a semnat un protocol de colaborare cu 

Regiunea Anatolia de Est (Turcia). Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Consiliului 
JudeŃean Timiş, protocolul avându-i ca semnatari pe domnul Constantin Ostaficiuc în 
calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Sorin Maxim, în 
calitate de director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest şi, din partea 
regiunii turce, pe domnul Nurettin Yilmaz, Preşedintele Regiunii Anatolia de Est  şi pe domnul 
Emin Yaşar Demirci, Secretar general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Anatolia de Est.  

Prin acest protocol de colaborare, cele două regiuni îşi propun să colaboreze la dezvoltarea 

de proiecte şi programe internaŃionale, organizarea de vizite de studiu în vederea 
transferului de bune practici şi cunoştinŃe, precum şi pentru asigurarea schimbului de 

experienŃă dintre cele două părŃi.  

DelegaŃia din Regiunea Anatolia de Est (provincii componente: Bitlis, Hakkari, Muş, Van) a 
fost alcătuită din guvernatori ai provinciilor din regiune, primari ai oraşelor importante, 
preşedinŃi ai camerelor de comerŃ şi reprezentanŃi ai agenŃiei pentru dezvoltare din regiune, 
totalizând un număr de 14 participanŃi.  

În programul vizitei în Regiunea Vest, delegaŃia din Turcia a vizitat, alături de reprezentanŃi ai 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, proiecte de succes implementate în Regiunea Vest 
prin intermediul fondurilor nerambursabile de preaderare – programul Phare – gestionate de 
agenŃie.  

Vizita delegaŃiei din Turcia a avut loc în contextul în care s-a Regiunea Vest, din România, 

a fost aleasă ca exemplu de bune practici pentru dezvoltarea regională cu ajutorul 
fondurilor de preaderare şi post-aderare. 

 

În vederea solicitării de informaŃii suplimentare vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la 
telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923, persoană de contact Miruna VITCU, Director al 
DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, miruna.vitcu@adrvest.ro.   


