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Invitaţie 
 
Doamnei Diana Lupulescu – Jurnal Bănăţean 
Stimată Doamnă, 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest are deosebita plăcere de a vă invita la 
lansarea cărţii cu titlul  „Regionalizarea sau dilemele guvernării regionale”, scrisă de doctor în 
economie Corneliu Dincă. Evenimentul, care va fi urmat de un cocktail, va avea loc joi, 17 
februarie 2005, începând cu ora 15,00, la Hotel Internaţional din Timişoara. 
 
Lansarea acestei cărţi reprezintă expresia preocupării ADR Vest pentru domenii şi  arii de 
interes conexe activităţii sale cotidiene. Trebuie să reamintim, în acest context, lansarea, în 
parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii de Vest, a  masterului cu tema 
„Economia şi managementul dezvoltării regionale”, în anul 2003.  Mai mult, realizarea acestei 
lansări în regiunea noastră reprezintă o recunoaştere de către autorul cărţii, a calităţii 
activităţii ADR Vest.  
 
Autorul, domnul Corneliu Dincă, a colaborat cu ADR Vest în perioada 1999-2000, perioadă în 
care a activat ca expert Phare RDIBP – programul de construcţie a cadrului instituţional al 
dezvoltării regionale în România, rezultatul principal fiind semnarea Cartei Verzi a dezvoltării 
regionale în ţara noastră. În anul 2003 obţine titlul de doctor în economie al Universităţii din 
Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, în anul 2003, titlul tezei fiind „Conceptul european de 
dezvoltare regională şi aplicarea lui în Zona de dezvoltare Sud-Vest a României”. 
 
În acest context, permiteţi-ne să vă oferim câteva informaţii despre carte. Lucrarea este 
structurată pe şase capitole, care abordează teme dintre cele mai interesante: elemente ale 
modelelor clasice şi moderne de dezvoltare regională, modele europene de dezvoltare regională, 
extinderea spre est şi politica regională, România şi politicile regionale, ajustări necesare 
procesului de dezvoltare regională în România, precum şi concluzii. Astfel, o carte pe această 
temă este în egală masură actuală şi importantă. Cu atât mai mult cu cât literatura de specialitate 
naţională este încă destul de firavă, cartea prezentă se înscrie ca o valoroasă contribuţie la studiul 
problematicii dezvoltării regionale. 
 
În speranţa că veţi răspunde invitaţiei lansate de ADR Vest,  vă mulţumim anticipat, şi vă 
asigurăm de expresia celei mai înalte consideraţii.  
 
 
Cu  stimă, 
 
Miruna VITCU 
Şef Departament Resurse Umane şi Comunicare   
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