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ADR Vest se alătură eforturilor Delegaţiei CE de a aduce informaţia europeană mult mai 

aproape de oameni 
 
Delegaţia Comisiei Europene în România (DCE) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest (ADR Vest) au semnat astăzi la Timişoara un protocol de parteneriat pentru 
coordonarea activităţilor de comunicare pe teme europene. Astfel, ADR Vest se alătură, în 
mod oficial, eforturilor Delegaţiei Comisiei Europene de a aduce la nivel local şi regional 
informaţia legată de aderarea României la Uniunea Europeană.  
 
Acesta este primul protocol de parteneriat în activitatea de comunicare semnat între Delegaţie şi o Agenţie 
pentru Dezvoltare Regională şi reprezintă un efort comun de asigurare a unui acces din ce în ce mai mare 
al cetăţenilor români la informaţia europeană, înainte, dar mai ales după aderare.  
 
“Prin parteneriatul semnat astăzi la Timişoara facem un pas înainte în aducerea informa iilor despre 
Uniunea Europeană mult mai aproape de cetăţenii români. Agen iile pentru Dezvoltare Regională joacă un
rol cheie în acest sens, fiind implicate în punerea în aplicare a programelor Phare pen ru dezvolta e 
regională şi având astfel informa ii care trebuie făcute publice. Mai mult, după 2007, ADR-urile vor juca un 
rol deosebit de important în administrarea fondurilor structurale, devenind as el din ce în ce mai vizibile la 
nivel regional, în ochii cetăţenilor”, a declarat Giorgio Ficcarelli, Coordonatorul Asistenţei de Pre – Aderare 
din cadrul Delegaţiei Comisiei Europene cu această ocazie.  
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“Parteneriatul semnat astăzi reprezintă o ecunoaştere a rolului regiunilor în promovarea valorilor 
europene, respectând în totalitate principiul subsidiarităţii într-o Europă a regiunilor. Acesta oferă cadrul 
unei colaborări şi se doreşte a fi un semnal pentru institu iile centrale ce pot găsi un sprijin şi un partener
în regiunile ţării, într-un moment de definire a destinului României în Europa”, a declarat Sorin Maxim, 
Director ADR Vest la acelaşi eveniment. 
 
Principalele teme care vor fi abordate în cadrul acestui protocol sunt finanţările Uniunii Europene pentru 
România şi valorile europene susţinute prin alocarea acestor fonduri (ex. solidaritatea cu regiunile mai 
puţin dezvoltate). 
 
Programele de finanţare au reprezentat principalul subiect al Programului de informare si comunicare al 
Delegatiei CE în România în ultimii 5 ani şi continuă să fie în top. Stimularea dezbaterii  publice asupra 
valorilor Uniunii Europene reprezintă un element de noutate în noua Strategia de Comunicare a Delegaţiei 
CE. Acesta deoarece aderarea la Uniunea Europeană reprezintă mult mai mult decât accesul la fondurile 
europene, reprezintă aderarea la o comunitate de oameni şi popoare care împărtăşesc un set de valori 
comune ale Europei Unite. 
 
Contact: 
Miruna Vitcu, Coordonator Comunicare, ADR Vest, Tel. 0256.491.923, e-mail: miruna.vitcu@adr5vest.ro
Anca Curigut, Coordonator Comunicare Programe, Delegaţia CE, Tel. 021/203.54.40 or 0724.232.197 
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