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COMUNICAT  DE  PRESĂ 
Data: 09 octombrie 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 
Ref: Întâlnirea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, la 
Timişoara  
 
Miercuri, 11 octombrie 2006, va avea loc, la Timişoara, în Sala de Consiliu a 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, întâlnirea membrilor Asociaţiei 
ROREG – Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România.  
 
Astfel, vor fi prezenţi, la Timişoara, toţi cei opt directori ai Agenţiilor pentru 
Dezvoltare Regională din România, care se vor întâlni pentru a discuta despre 
rolul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională în gestionarea Fondurilor 
Structurale destinate ţării noastre. Se va discuta, de asemenea, şi despre 
semnarea Acordului Cadru privind delegarea atribuţiilor de către Ministerul 
Integrării Europene, ca Autoritate de Management către Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme Intermediare, pentru Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 
ROREG - Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România a fost 
constituită la începutul anului 2005, cu scopul de a reprezenta interesele ADR-
urilor la nivel naţional şi internaţional, în vederea sprijinirii dezvoltării lor 
instituţionale, pentru a–şi îndeplini obiectivele aşa cum sunt ele menţionate în 
legea dezvoltării regionale 315/2004. Obiectivele Asociaţiei ROREG sunt: 

• creşterea aportului agenţiilor, în colaborare cu structurile 
guvernamentale şi reprezentanţii Comisiei Europene, pentru întărirea 
capacităţii administrative în domeniul gestionării fondurilor 
comunitare de asistenţă pentru România şi, în perspectivă a fondurilor 
structurale;  

• stimularea parteneriatului în scopul identificării şi dezvoltării 
proiectelor regionale(interjudeţene, interregionale); 

• armonizarea sistemelor de organizare şi lucru în contextul 
implementării descentralizate ale programelor de dezvoltare din 
perspectiva integrării europene; 

• creşterea reprezentativităţii la nivel naţional şi internaţional. 
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