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Comunicat de presa 

Expertiză spaniolă pentru Regiunea Vest în drumul spre Fondurile Structurale  
 

SODERCAN (Agenţia pentru Dezvolatre Regională Cantabria) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională VEST (ADR 
Vest) au lansat azi la Timişoara, proiectul de înfrăţire instituţională între Comunitatea Autonomă Cantabria - Spania şi 
Regiunea Vest - România. Astfel, pentru o perioadă de 18 luni, experţii spanioli vor asista  ADR Vest pentru ca aceasta 
să fie pregătită să acţioneze în calitate de coodonator al parteneriatului regional consituit în vederea elaborării Planului 
de Dezvoltare Regională, coordonator al politicilor  regionale, şi să joace rolul de Organism Intermediar în gestionarea 
Fondurilor Structurale, în cadrul Programului Operaţional Regional.  
 
La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa: Excelenţa Sa domnul Pablo GARCIA BERDOY - Ambasadorul Regatului 
Spaniei în România, domnul Sorin FRUNZĂVERDE – Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest, domnul Giorgio FICCARELLI -  Coordonator Asistenţă de Pre-aderare – Delegaţia Comisiei Europene, 
domnul Maximo VALLE – Director general al Ministerului Economiei şi al Fondurilor Structurale din cadrul 
Guvernului Cantabriei, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene, şi experţi implicaţi în 
implementarea proiectului. Excelenţa sa, domnul Ambasador se află la Timişoara pentru două zile, din programul său 
făcând parte întâlniri cu oficialităţile locale, o vizită la liceul Jean Louis Calderon şi o vizită la Universitatea de Vest din 
Timişoara . 

 
 „Pentru Spania, acest proiect are o semnificaţie deosebită şi se alătură unei intense activităţi de colaborare bilaterală cu România, 
în diverse domenii, în perspectiva pregătirii structurilor naţionale pentru aderarea la UE. Considerăm ca ţara noastră poate fi un 
bun exemplu în ceea ce priveşte dezvoltarea regională. Concret, în cazul acestui proiect, faptul că o administraţie autonomă 
colaborează cu o regiune română demonstrează potenţialul enorm pe care îl reprezintă cooperarea regională in spaţiul european. 
Acest proiect este un model de colaborare descentralizată şi de eficienţă în folosul interesului cetăţenilor, de al cărui succes nu ne 
indoim” a declarat cu această ocazie Excelenţa Sa domnul Pablo GARCIA BERDOY - Ambasadorul Regatului Spaniei 
în România. 
 
„În mod evident, construcţia unei identităţi şi apartenenţă regională a fost mult consolidată în România, în aceşti peste şase ani de 
funcţionare efectivă a Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, iar Consiliile Regionale au înţeles miza acestui proces şi l-au 
susţinut în totalitate.  Suntem siguri că acest proiect de înfrăţire va aduce beneficii directe regiunii noastre în politica de 
dezvoltare regională, prin expertiza şi profesionalismul echipei implicate. Astfel, Spania, şi în mod special Regiunea Cantabria 
reprezintă exemple în Europa în gestionarea şi absorbţia fondurilor, precum şi în aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
descentralizării, în interesul regiunii, prin poziţionarea acesteia în context naţional” a declarat domnul Sorin 
FRUNZĂVERDE,  Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest. 
 
„Proiectul de infrăţire instituţională pe care îl lansăm azi aparţine unui concept mai amplu de asistenţă financiară din partea UE 
în vederea pregătirii pentru Fondurile Structurale şi de Coeziune la nivel naţional, regional şi local. Pornind de la principii 
fundamentale precum subsidiaritatea şi parteneriatul, proiectul urmăreşte să sprijine Regiunea Vest din România în contribuţia sa 
la politica de coeziune a Uniunii şi la obiectivele mai largi ale Strategiei de la Lisabona” a declarat cu această ocazie domnul 
Giorgio FICCARELLI, Coordonator Asistenţă de Pre-aderare – Delegaţia Comisiei Europene. 
 
Fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare din România derulează un proiect de înfrăţire instituţională cu câte o 
regiune din Uniunea Europeană. Regiunea Vest a ales Comunitatea Autonomă Cantabria, o regiune spaniolă care 
deţine o experienţă excelentă în utilizarea Fondurilor Strucutrale,  înregistrând una din cele mai mari rate de absorbţie 
a fondurilor alocate de către Uniunea Europeană. De altfel, este binecunoscut faptul că modelele de succes în 
implementarea eficientă a politicilor regionale sunt regiunile spaniole, care au dovedit că s-au acomodat cel mai bine 
politicilor de dezvoltare regională ale Uniunii Europene prin înregistrarea celei mai mari creşteri economice la nivel 
regional.  
 
Contact: Miruna Vitcu, Coordonator Comunicare ADR Vest, tel. 0256-49.19.23, e-mail: miruna.vitcu@adr5vest.ro 

 

Proiect finantat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: 
Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în 
infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală. 
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660 de milioane 
de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub 
coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.  
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