
 

 

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi ! 

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare  

a  Programului Regional Sud-Est 2021-2027 

 

În data de 22 noiembrie 2022, la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila, a fost organizată prima 

reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027,  

structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul 

de implementare a programului. 

Componenta  acestuia s-a stabilit cu respectarea principiilor parteneriatului, guvernanței pe 

mai multe niveluri şi reprezentativităţii, fiind constituit din reprezentanti ai Ministerului 

Investițiilor și al Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, Ministerului de Finanțe, Autorităților de Management ale diferitelor 

programe aferente perioadei 2021-2027, autorităților publice locale - Consilii județene și 

Primării din regiune, ai societății civile. 

Selecția partenerilor din societatea civilă a avut în vedere reprezentativitatea, expertiza şi 

experiența organizațiilor, precum și reprezentarea echilibrată a acestora pentru investițiile 

finanțate prin Programul Regional Sud-Est, corespunzător fiecărui Obiectiv de Politică al 

Uniunii Europene 2021- 2027, respectiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații, 

reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului de cercetare și mediului universitar.  

La această reuniune au fost prezenți reprezentanții Comisiei Europene,  delegație condusă 

de domnul Krzysztof Kasprzyk, șeful adjunct al Unității pentru România și Croația, Direcția 

Generală Politică Regională & Urbană. 

În cadrul acestei prime reuniuni a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a comitetului și au fost analizate criterii de eligibilitate și selecție pentru următoarele acțiuni 

de investiție ale programului - eficiență energetică clădiri publice și clădiri rezidențiale, 

investiții în infrastructura drumurilor județene, mobilitate urbană și realizarea de perdele 

forestiere de-a lungul drumurilor județene. 

Membrii comitetului au analizat criteriile propuse, au realizat propuneri de completare a 

acestora, obiectivul fiind elaborarea unor criterii care să sprijine un proces clar, obiectiv și 

performant de selecție a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte. 

Comitetul de monitorizare a programului se va reuni pe parcursul întregii perioade de 

programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în 

îndeplinirea acestuia. 

Împreună, susținem creșterea Regiunilor, pentru o Românie mai coezivă  

și cu regiuni prospere în Europa! 


