
                     
 

 
 

 
            18 iulie 2016  

Caravana “Oportunități de dezvoltare regională existente 
în regiunea București-Ilfov” organizată la Prefectura Ilfov 

 
 În data de 14 iulie 2016, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a organizat 
la sediul Instutiei Prefectului judeţului Ilfov o caravană de informare pentru primarii din localităţile 
judeţului Ilfov si din Municipiul Bucuresti.  
 
    La eveniment au fost prezenti : dl. Cătălin Pantazi - Subprefect al judetului Ilfov, dl.Rizia 
Tudorache – Vicepredinte Consiliul Judetean Ilfov, dl. Dan Nicula – Director General ADRBI, 
dl.Cristian Lisandru – Sef birou Institutia Prefectului Ilfov, dl. Marius Ciprian Toth – Director Adjunct 
Centrul Regional - AFIR Bucuresti - Ilfov, dl. Florin Irimia – Presedinte Asociatia Expertilor in Achizitii 
Publice si reprezentanti ai primariilor din localitatile: Buftea, Magurele, Pantelimon, Voluntari, 1 
Decembrie, Afumati, Ciorogârla, Copaceni, Corbeanca, Gruiu, Peris, Tunari, Mogosoaia. De asemenea 
au fost prezenti reprezentanti ai Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, ai Primariei 
Municipiului Bucuresti si ai DGASPC – Municipiul Bucuresti si DGASPC sect 1.  
  
 In deschidere reprezentantii Prefecturii si ai Consiliului Judetean Ilfov au subliniat importanta 
bunei colaraborari intre toti factorii implicati in procesul de absortie a fondurilor europene, acestea 
fiind o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice din regiunea Bucuresti Ilfov. 
  
 Prezentarile au fost sustinute de catre: 

- Dna Claudia Ionescu – sef DPRI ADRBI – a prezentat realizarile programului REGIO 2007-2013 in 
regiunea Bucuresti – Ilfov si a menţionat faptul că proiectele REGIO au îmbunătăţit calitatea 
vieţii cetaţenilor  

- Dna Simona Curpan  - Expert promovare in cadrul ADRBI - Programul Operational Regio 
(REGIO) 2014 – 2020, priorităţi de investiţie – a prezentat tipurile de activitati care pot fi 
finantate prin noul program, tipurile de beneficiari. Alocarea regiunii Bucuresti Ilfov pentru 
perioada 2014-2020 este de aproximativ 450 mil Euro. 

- Dl. Marius Ciprian Toth – Director Adjunct AFIR - Centrul Regional Bucuresti-Ilfov a prezentat 
realizarile PNDR 2007-2013 . A subliniat ca pana in prezent, in regiune, prin PNDR 2014-2020 
au fost facute plati de 6 mil euro. 

- Dna. Nicoleta Ciocarlie - Sef Serviciu din cadrul AFIR - Centrul Regional Bucuresti-Ilfov a 
prezentat prioritatile de investitii din cadrul PNDR 2014-2020 subliniind domeniile destinate 
finantarii tinerilor fermieri si a activitatilor non-agricole din mediul rural. 

- Dl. Florin Irimia – Preşedinte Executiv Asociaţia  Experţilor în Achiziţii AEXA a prezentat  
noutăţile legislative din domeniul Achizitiilor Publice si fost evidentiate imbunatatirile aduse 
legislatiei anterioare. 
  

 
 
 

 
 



                     
 

 
 

 
Concluziile rezultate ca urmare a dezbaterilor : 

- Necesitatea de a exista o abordare unitara a aspectelor privind achizitiile publice din partea 
tuturor autoritatilor implicate : autoritati de management, organismele intermediare  si 
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP). 

- Este necesara o pregatire mai buna a functionarilor publici din cadrul autoritatilor publice 
locale care lucreaza cu fonduri europene. 

- Realizarea unor grupuri de lucru cu reprezentanti ai primariilor, ADRBI si AM POR care sa 
dezbata si sa armonizeze aspectele tehnice legate de elaborarea si implementarea proiectelor 
REGIO, fiind necesara in continuare simplificarea ghidurilor. 

- Exista o gama variata de oportunitati de finantare cu fonduri europene astfel incat autoritatile 
publice locale sa poata pune in practica proiectele de modernizare a infrastructurii publice 
locale. 

- Planul de mobilitate urbana pentru regiunea Bucuresti Ilfov este elaborat cu ajutorul BERD si 
se afla in prezent in consultare publica. Pe prioritatea “Mobilitate” vor fi finantate doar 
proiectele care sunt cuprinse in acest plan. 

- Este nevoie de o atentie sporita in elaborarea documentatiilor tehnico-economice in vederea 
evitarii intarzierilor in contractare si a problemelor in implementare. 
 

Evenimentul a fost transmis live si se poate viziona pe site-ul: 
http://www.caleaeuropeana.ro/live-video-14-iulie-ora-1030-caravana-regio-oportunitati-de-
dezvoltare-regionala-existente-in-regiunea-bucuresti-ilfov/ 
 
Situatia proiectelor implementate prin REGIO 2007-2013 si situatia depunerilor proiectelor prin 
REGIO 2014-2020 se gasesc in prezentarile sustinute de catre reprezentantii ADRBI, alaturi de 
celelalte prezentari si fotografiile de la eveniment le gasiti pe site-ul nostru: 2014-2020.adrbi.ro 
 
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt  
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI  
Tel: +40746 099 952, Email: claudia.ionescu@adrbi.ro;  www.regioadrbi.ro 
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