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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest onorată la cel mai înalt nivel de către                     

Preşedintele României, Traian Băsescu  

„Am convingerea că Regiunea Vest va fi o regiune de succes şi, personal, o să rog şi alŃi 

responsabili din administraŃiile locale să privească înspre ceea ce dumneavoastră reuşiŃi 

să faceŃi aici.”  

(Traian Băsescu, 22 august 2009, Arad) 
 

Sâmbătă, 22 august 2009, a avut loc, în sala de şedinŃe a noului sediu al Consiliului JudeŃean 
Arad, cu începere de la ora 14,00, şedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR 

Vest). În cadrul şedinŃei CDR Vest a participat, ca invitat de onoare, Preşedintele României, 
domnul Traian Băsescu – aflat la prima participare în cadrul unui Consiliu pentru Dezvoltare 
Regională. 

Prezentarea proiectelor implementate cu finanŃare din fonduri structurale, în Regiunea Vest, 
şi prezentarea colaborării dintre cele patru judeŃe ale regiunii (Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara şi Timiş) au făcut ca domnul Preşedinte, Traian Băsescu, să încurajeze Regiunea 

Vest în demersul ei de a-şi baza creşterea economică pe investiŃii şi de a încerca să atragă 

cât mai multe fonduri europene nerambursabile, precum cele din Programul OperaŃional 

Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013) – program administrat de către AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest la nivelul Regiunii Vest.  

ŞedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a debutat cu un discurs susŃinut de 
domnul Sorin Frunzăverde, în calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest. Acestui discurs i-a urmat o prezentare detaliată privind rezultatele obŃinute 
de Regiunea Vest în atragerea de fonduri structurale prin POR 2007 – 2013, susŃinută de către 
domnul Sorin Maxim, director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest. Domnul 

Petru Nicolae IoŃcu - Preşedintele Consiliului JudeŃean Arad, şi domnul Gheorghe Falcă - 
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Primar al Municipiului Arad, au prezentat în cadrul şedinŃei CDR Vest, rezultatele judeŃului 
Arad, respectiv ale Primăriei Arad, în accesarea fondurilor europene. 

A urmat apoi, în cadrul şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest alegerea 
Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui CDR Vest, pentru perioada 2009 - 2010. Astfel, Preşedinte 

al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a fost ales domnul Constantin Ostaficiuc, 
preşedintele Consiliului JudeŃean Timiş, iar Vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Vest a fost ales domnul Mircea Ioan MoloŃ, preşedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara.  

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la tel./ fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact: dna Miruna Vitcu – Director al direcŃiei resurse umane şi 
comunicare ADR Vest.  

InformaŃii referitoare la POR 2007 - 2013 puteŃi găsi accesând www.adrvest.ro sau 
www.inforegio.ro. 

Discursul Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, susŃinut în cadrul şedinŃei 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, de la Arad, poate fi consultat accesând adresa 
de internet http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=11360&_PRID=lazi.  


