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COMUNICAT DE PRESĂ 
Persoană de contact: Miruna VITCU 
 
 
Ref: Fondurile Uniunii Europene pe înţelesul tuturor 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Delegaţia Comisiei Europene în România au 
organizat luni, 4 iulie 2005, la Timişoara, un training destinat  potenţialilor solicitanţi de 
finanţare ciclul de implementare al fondurilor Uniunii Europene (inclusiv Fondurile 
Structurale) în România - utilizând Trusa de scule „Meşter Fare”.  
 
Trainingul, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai promotorilor locali din Regiunea Vest, 
ai Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi parteneri ai ADR Vest, reprezintă un 
instrument de informare despre întregul parcurs al banilor europeni, de la sediul Comisiei 
din Bruxelles şi până la beneficiarul din România: cine hotărăşte, ce, când, cum şi de ce. 
Specialişti din cadrul Delegaţiei Comisiei Europene şi ai ADR Vest le vor prezenta 
participanţilor etapele în ciclul de implementare al programelor Uniunii Europene în 
România, modalităţi de coumunicare despre finanţările europene, şi vor răspunde 
întrebărilor adresate de participanţi. 
 
Acest eveniment face parte din seria activităţilor comune pe teme de comunicare publică 
ale celor două insituţii, aşa cum a fost stabilit în planul comun de acţiune  din cadrul 
protocolului de parteneriat pentru coordonarea activităţilor de comunicare pe teme 
europene, semnat în data de 18 martie la Timişoara. Vă reamintim că acesta a fost 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.  
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact d-na Miruna Vitcu. 
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