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pe teme de securitate si strategii economice      Generalul Wesley K. Clark devine consilier special al
Primului-Ministru pe teme de securitate si strategii economice   Generalul în rezerv&#259; Wesley K. Clark, fost
&#351;ef al Statului Major General al Armatei Statelor Unite, se afl&#259; în prezent în Romania, pentru a se întâlni cu
primul-ministru al României, Victor Ponta.
 Cu aceasta ocazie, domnul Clark a fost numit în func&#355;ia de consilier special al Primului-Ministru, pe teme de
securitate &#351;i strategii economice. Generalul Clark a activat în Armata SUA &#351;i a condus opera&#355;iunile
din razboiul din Kosovo, în perioada 1997-2000, în timpul administra&#355;iei Bill Clinton. În prezent, este un lider
important al Partidului Democrat &#351;i s-a implicat pe larg în sus&#355;inerea senatorului Hillary Clinton &#351;i a
pre&#351;edintelui american Barak Obama. Prin prezen&#355;a sa al&#259;turi de echipa Primului-Ministru Victor
Ponta, generalul Clark dore&#351;te s&#259; transmit&#259; un semnal de sus&#355;inere &#351;i de apreciere a noii
direc&#355;ii pe care a adoptat-o România în acest an. În perioada urm&#259;toare, prin pozi&#355;ia sa, generalul în
rezerv&#259; Wesley Clark va încerca s&#259; î&#351;i ofere expertiza în perspectiva construirii de c&#259;tre
Guvernul României a unor politici pozitive, care s&#259; sprijine cre&#351;terea economic&#259; &#351;i
investi&#355;iile care creeaz&#259; noi locuri de munc&#259;.   Emitent: Guvernul Romaniei &ndash; Biroul de presa 
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