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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Regiunea Vest, România – Un nou teritoriu de atractivitate pentru 
investiţii străine 

 
În perioada 6-7-8 iunie 2006, Regiunea Vest va participa, în calitate de Regiune Oaspete de 
Onoare la cea de-a patra ediţie a conferinţei Mondiale de Investiţii LA BAULE intitulată 
„EUROPE, Building a  Hub for the World” – „EUROPA, viitor nucleu mondial”.  Astfel, 
Regiunea Vest se alătură celorlalţi invitaţi: Rusia – Ţară oaspete de onoare, Marea Britanie şi 
Ungaria – Ţări oaspete europene, Egipt – Ţară oaspete mediteraneană, şi Regiunii Emilia 
Romagna – Italia.  
 

Invitaţia a fost lansată Regiunii Vest de către EURADA – Asociaţia Europeană a Agenţiilor 
pentru Dezvoltare Regională, în urma istoriei colaborării de succes cu ADR Vest, şi a 
organizării în 2005 a Congresului EURADA la Timişoara. 
 

Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule reprezintă evenimentul cu cea mai mare 
anvergură destinat  atragerii investiţiilor în Europa. Astfel, în fiecare an sunt prezenţi la 
conferinţă aproape 700 de participanţi din Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America de 
Nord. Prim – miniştrii, miniştrii pentru economie, miniştrii de afaceri externe, reprezentanţi 
ai Comisiei şi ai Parlamentului European, manageri ai unor multinaţionale - lideri mondiali  
în sectoarele lor de activitate. Conferinţa se încheie cu un mesaj din partea Preşedintelui 
Comisiei Europene – domnul Jose Manuel Barosso, mesaj care redă concluziile celor trei zile 
de conferinţă referitoare la modul în care atractivitatea pentru investiţii a Europei poate fi 
sporită. 
 

Delegaţia oficială a Regiunii Vest va fi condusă de Preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională, domnul Constantin Ostaficiuc, iar ADR Vest va asigura organizarea 
participării  Regiunii Vest la acest eveniment.  
 

Mesajul, care se va regăsi în discursurile şi intervenţiile membrilor delegaţiei oficiale, 
precum şi în materialele de promovare din cadrul standului de prezentare - ”Region West, 
Romania – Your New Home in Europe”, reprezintă elementul central al conceptului de 
promovare al Regiunii Vest la acest eveniment. Astfel, scopul este acela de a demonstra 
faptul că Regiunea Vest, datorită tradiţiei sale industriale şi a contextului multicultural, 
poate exploata avantajele sale competitive: forţa de muncă specializată, localizarea 
favorabilă şi existenţa sectoarelor economice în creştere  - în vederea atragerii de noi 
investiţii în contextul Europei extinse. 
 
Contact: Miruna Vitcu, Şef Departament Resurse Umane şi Comunicare ADR Vest, tel. 0256 – 491923, 

e–mail: miruna.vitcu@adrvest.ro  
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