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Comunicat de  presă 

O delegaŃie din Republica Moldova a vizitat Regiunea Vest 
 

În perioada 22 – 25 septembrie 2010 o delegaŃie din Republica Moldova a realizat, la invitaŃia AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), o vizită de studiu în Regiunea Vest – România. Obiectivul 
evenimentului a fost acela de a prezenta experienŃa Regiunii Vest în managementul programului Phare 
Coeziune Economică şi Socială şi a Fondului European de Dezvoltare Regională, precum şi de a vizita 
locaŃii ale unor proiecte de succes în domenii cum ar fi infrastructură de transport, mediu, social şi mediu 
economic. 

DelegaŃia, condusă de domnul Veaceslav Gututui – viceministru al Ministerului ConstrucŃiilor şi 
Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, a fost compusă din 11 reprezentanŃi ai AgenŃiilor pentru 
Dezvoltare Regională, ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regională şi ai Ministerului ConstrucŃiilor şi 
Dezvoltării Regionale. 

Programul a cuprins o serie de întâlniri ale delegaŃiei moldovene cu reprezentanŃi ai ADR Vest care au 
susŃinut o serie de prezentări despre activitatea agenŃiei. Astfel, invitaŃilor moldoveni li s-a vorbit despre 
implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, li s-au prezentat 
proiectele internaŃionale pe care ADR Vest le derulează, activităŃile de promovare internaŃională a 
Regiunii Vest. S-a vorbit, de asemenea, despre managementul activităŃii ADR Vest şi despre experienŃa 
agenŃiei în derularea politicilor de dezvoltare regională şi managementul proiectelor cu finanŃare din 
programul  Phare Coeziune Economică şi Socială, respectiv Fonduri Structurale. 

În cursul aceleiaşi au fost realizate vizite la proiectele aflate în desfăşurare în judeŃele Timiş şi Arad. 
Proiectele vizitate au acoperit o multitudine de domenii, de la infrastructura rutieră la reabilitarea unor 
monumente importante la proiecte sociale, cum ar fi: reabilitarea şi revitalizarea CetăŃii Timişoara – 
Bastionul, căminul de bătrâni de la Jimbolia sau şoseaua de centură a oraşului  Buziaş. 

Vizita delegaŃiei din Republica Moldova a avut loc în contextul în care 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.   


