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Comunicat de presă 

Conferință regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul Operațional 

Regional Sud-Est 2021-2027“ 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est împreună cu ROREG - Asociația Agențiilor 

pentru Dezvoltare Regională din România organizează joi 18 noiembrie 2021 începând cu 

ora 11, în format on-line, conferința regională „Viitorul dezvoltării regionale prin Programul 

Operațional Regional Sud-Est 2021-2027”. 

În cadrul evenimentului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, își propune să aducă în atenția participanților, oportunitățile 

de finanțare oferite de POR Sud-Est 2021-2027, dar și lecțiile învățate din actuala perioadă 

de programare, ca premise pentru creșterea capacității instituționale a beneficiarilor POR și a 

gradului de absorbție a fondurilor europene (FEDR). De asemenea, specialiști din cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de la Banca Mondială vor 

dezbate tema strategiilor integrate de dezvoltare urbană - instrument de planificare, 

prioritizare și coordonare a investițiilor la nivel local, în contextul implementării noii politici de 

dezvoltare urbană a României. 

Conferința se adresează factorilor de decizie și personalului tehnic care coordonează și 

implementează proiecte finanțate din fonduri europene, din cadrul autorităților publice locale 

din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 

Totodată, participarea este deschisă tuturor persoanelor interesate de tematicile discutate, 

reprezentanți ai mediului de afaceri și de cercetare, precum și ai ONG-urilor. 

Agenda conferinței poate fi consultată aici: Agenda Conferinta – 18.11.2021. 

 

Participarea va fi posibilă prin înscrierea participanților la următorul link: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_DTeAj9WwRk6X89jFANms_A, până cel târziu 

miercuri, 17.11.2021. 

Conferința regională este organizată în cadrul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea 

gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, 

municipiilor și județelor din România”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. 

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la telefon: 0339732414, e-mail: 

luiza.tiganus@adrse.ro. 

 

 

 

http://www.adrse.ro/Documente/ADRSE/Agenda_Conferinta_Regionala_18.11.2021.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_DTeAj9WwRk6X89jFANms_A
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*** 

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – Asociația ROREG reprezintă 

un organism neguvernamental, creat în anul 2005, care reunește cele 8 Agenții pentru 

Dezvoltare Regională din România. Scopul Asociației ROREG este de a reprezenta 

interesele membrilor săi la nivel național, cât și la nivel internațional, în vederea sprijinirii 

dezvoltării lor instituționale și a promovării unei abordări comune și unitare în ceea ce 

privește dezvoltarea regională și implementarea programelor cu finanțare europeană. 

Mai multe informații despre activitatea Asociației ROREG puteți găsi pe pagina web: 

www.roreg.eu. 

 

 
 


