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Comunicat de presă 

 
Conferinţă de final de proiect de înfrăţire instituţională  

între Regiunea Cantabria – Spania şi Regiunea Vest – România 
 

SODERCAN (Agenţia pentru Dezvoltare Regională Cantabria) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
VEST (ADR Vest) au organizat azi la Timişoara, conferinţa de final de proiect de înfrăţire instituţională 
între Comunitatea Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea Vest - România. Astfel, pentru o perioadă 
de 18 luni, experţii spanioli au asistat ADR Vest pentru ca aceasta să fie pregătită să acţioneze ca şi 
Organism Intermediar în gestionarea Fondurilor Structurale în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013.  

 
În cadrul celor şase componente ale acestui proiect de înfrăţire instituţională „Dezvoltare instituţională 
pentru întărirea funcţiilor de coordonare a politicii de coeziune economică şi socială la nivelul Regiunii 
Vest”, au fost realizate o serie de activităţi care au adus cu sine numeroase rezultate precum: participarea 
la seminarii de formare a personalului ADR Vest şi a altor actori regionali pe diferite tematici – Fonduri 
Structurale, instrumente specifice pentru activităţi de management, GIS (Geografical Information 
Systems), instrument specific pentru managementul Fondurilor Structurale; stabilirea procedurilor de 
lucru pentru grupurile tematice care menţin şi dezvoltă Planul de Dezvoltare Regională Vest 2007-2013 şi 
elaborarea versiunii finale a acestuia; elaborarea unui portofoliu de proiecte de tip FEDR gata pentru 
finanţare începând cu anul 2007; două vizite de studiu în Spania în vederea instruirii personalului ADR 
Vest în domeniul marketing regional; definirea structurilor comitetelor regionale de coordonare şi a 
organigramei funcţionale a organismului intermediar. 

 
La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa: domnul Constantin OSTAFICIUC – Vice-preşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş; domnul Miguel 
Angel PESQUERA - Ministru al Industriei – Guvernul Cantabriei; domnul Jose VILLAESCUSA – 
Director Executiv Sodercan; domnul David SWEET – Desk Officer pentru România, DG Regio – Comisia 
Europeană; doamna Aura RĂDUCU – Delegaţia Comisiei Europene în România; doamna Mioara 
AVASILICHIOAIEI – Delegaţia Comisiei Europene în România; domnul Andrei POPESCU – Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Regional, Direcţia Politici Regionale – Ministerul 
Integrării Europene; domnul Sorin MAXIM – BC Project Leader şi domnul Miguel SETUAIN – Resident 
Twinning Advisor. 

 
Experţii implicaţi în proiect au fost: domnul Angel GONZALEZ – Manager de Proiect, Regiunea 
Cantabria Spania, domnul Jesus DE LAS CUEVAS – Fost Manager de Proiect, Regiunea Cantabria 
Spania, Sorin MAXIM – Manager de Proiect, Regiunea Vest România, domnul Miguel SETUAIN – 
Consilier de Preaderare Spania, Cristin CISTELECAN – Omolog Consilier de Preaderare România şi 
Cristina BERNEANU – Asistent Consilier de Preaderare România. 

 
ADR Vest a beneficiat de pregătire din partea experţilor din cadrul proiectului pentru a acţiona ca şi 
coordonator al politicii de dezvoltare regională, ca şi autoritate de implementare a fondurilor de 
preaderare şi ca instituţie acreditată EDIS, şi, îndeosebi, în calitate de organism intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

 
Contact: Cristina Faur, Consultant Relaţii Publice ADR Vest, tel. 0256-49.19.23, 0256-49.19.81; 
cristina.faur@adrvest.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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