octombrie 2016
CREŞTERE ECONOMICĂ SUSŢINUTĂ ŞI SUSTENABILĂ
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a organizat in data de 13
octombrie 2016, cu sprijinul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană, la Bruxelles, in cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor, un seminar
("side event") privind promovarea conceptului de crestere economica sustenabilă.
Evenimentul a avut ca obiective prezentarea de proiecte REGIO, de succes, din
perioada exercițiului financiar 2007-2013, prezentarea rezultatelor obținute în urma
implementării acestora la nivelul regiunii București-Ilfov, promovarea acestor proiecte la
nivel european, promovarea la nivel european a noilor oportunităţi de finanţare asigurând
transparenţa fondurilor utilizate pentru dezvoltarea Regiunii Bucuresti-Ilfov prin REGIO.
Evenimentul a fost moderat de Dna Claudia Ionescu, Șef Departament Promovare
Regională și Investiții din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională București Ilfov.
Au ţinut alocuţiuni: Doamna Raluca Maria Costandache – Șef Secție Politica de
Coeziune din cadrul Reprezentanței Permanente, Domnul Koen Delanghe, Manager de
Program pentru Unitatea - România, DG REGIO, Doamna Claudia Ţapardel, Membru al
Parlamentului European.
Principalele teme abordate au fost:
 schimbarea abordării și a filozofiei politicii de coeziune în direcția simplificării
regulilor de implementare;
 dezvoltarea spectaculoasă a Regiunii București Ilfov și oportunitățile apărute în noua
perioadă de programare;
 importanța elaborării unei strategii locale, regionale și naționale pe termen lung şi a
predictibilității legislative;
 necesitatea unei reforme a comunicării si creșterea nivelului de comunicare la toate
nivelurile;
Domnul Koen Delanghe, Manager de Program pentru Unitatea - România a subliniat faptul
că Romania are nevoie de asistență tehnică din partea Comisiei Europene, prin urmare, în
pachetul financiar pentru România va trebui inclusă și această prevedere.
Experţi din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov au prezentat : Dl.
Liviu Râncioagă - Oportunităţile de dezvoltare în regiunea Bucureşti Ilfov, Dna Simona
Curpan - Noul Program de Dezvoltare Regională 2014-2020 – direcţii de finanţare .

De asemenea au fost prezentate diverse proiecte ample, implementate cu succes la
nivelul Regiunii București-Ilfov, precum și rezultatele deosebite obtinuțe în urma
implementării lor:
 Dna Angela Toderiţă, Director al Direcției Management de Proiecte - Primăria
Sectorului 2, București,
 Dl Marian Rusu, Director al Asociației pentru Dezvoltare Intracomunitară din Regiunea
București-Ilfov,
 Dl Liviu Nechita, Manager de Proiect pentru Palatul Patriarhal,
Pentru o creștere economică sustenabilă, politicile la nivel local, regional, național și
european trebuie orientate în direcția maximizării absorbției fondurilor. Pentru aceasta, e
nevoie mai mult ca oricând de politica de coeziune și de cooperare între toți actorii
implicați în procesul de elaborare și implementare de programe integrate finanțate prin
Programul Operațional Regional.

