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Oportunități de dezvoltare regională și urbană, contribuția Fondurilor Europene pentru 

dezvoltarea Regiunii București-Ilfov 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), cu sprijinul doamnei 

europarlamentar Ana-Claudia Ţapardel, a organizat în data de 19 octombrie 2016, un 
eveniment conex Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor 2016. Evenimentul a avut ca 
locație de desfășurare Parlamentul European. Principalele teme abordate în cadrul 

evenimentului au fost: promovarea oportunităților de finanțare prin POR 2014-2020 în 
Regiunea de dezvoltare București-Ilfov, prezentarea unor exemple de bune practici și a unor 
exemple de proiecte cofinanțate prin POR 2007-2013 în această regiune.  

În deschiderea evenimentului au ţinut alocuţiuni:  

 Dna Ana-Claudia Ţapardel, Europarlamentar în cadrul  Grupului Alianței Progresiste a 
Socialiștilor și Democraților; 

 Dna Ambasador Luminiţa Teodora Odobescu - Reprezentanţa Permanentă a României 

pe lângă Uniunea Europeană; 

 Dna Mercedes Bresso – Membru al Comitetului REGIO din Parlamentul European; Dl 
Jens Nilsson -  Membru al Comitetului REGIO; Dl Carsten Rasmussen - Șef de unitate – 
România, Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională și Urbană; 

 Membri ai Parlamentului European: Dna Viorica Dancilă, Șef al Delegației României a 
grupului Social Democrat din Parlamentul European, membru al Comitetului REGIO; Dl 

Victor Băștinaru – europarlamentar; 

 Dna Claudia Ionescu – Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii, ADRBI 

S-au menţionat  urmatoarele: 
- Evenimentul are scopul de a face cunoscut participanţilor noutăţile privind politica de  

coeziune a Uniunii Europene  
- Agenda europeană care cuprinde 3 noi direcţii principale: o mai bună finanţare, acces 

mai simplu la fonduri UE, o mai mare transparenţă  
- Obiectivul principal al POR 2014-2020 este creşterea competitivităţii economice şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a comunităţilor locale şi regionale prin valorificarea 
resurselor şi dezvoltarea potenţialului economic.  

- Existenţa unei strategii la nivel local înseamnă o accesare mai inteligentă a fondurilor  
structurale şi de investiţii  

- Regiunea BI este cea mai prosperă regiune din România  
 
 
 
 

 



                     
 

 
 

- Oportunităţile pentru dezvoltarea Regiunii Bucureşti-Ilfov pot transforma Bucureştiul 
într-un oraş verde.  

 
În partea a doua a Conferinţei, primari din Regiunea Bucureşti-Ilfov, alţi beneficiari şi 
posibili beneficiari ai fondurilor europene au prezentat rezultatele de succes ale 
proiectelor implementate şi proiecte viitoare ale instituţiilor pe care le conduc. 

- Dl Mihai Toader – Primarul sectorului 2 a prezentat proiectele implementate prin 
REGIO 2007-2013 şi planurile de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2020; 

- Dna Ana Maria Vasile – Director Primăria sectorului 5 a vorbit despre Strategia de 
dezvoltare a sectorului 5 pe o perioadă de 20 de ani şi despre faptul că primăria  

pregăteşte un proiect pilot de regenerare urbană – cartierul Ferentari; 

- Dl Bogdan Georgescu – Primăria sectorului 4 a prezentat Strategia de dezvoltare a 
sectorului 4 şi planul de acţiune aferent, care cuprinde 9 direcţii de acţiune 
prioritare: energia şi protecţia climatică, traiul într-un mediu curat, educaţie, 
sănătatea populaţiei, asistenţa socială, educaţia fizică şi sportul pentru toţi, 
cultura şi socializarea urbană, dezvoltarea economică locală şi a mediului de 
afaceri; 

- Dl Marian Rusu - Directorul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti- 
Ilfov a prezentat 2 proiecte de succes implementate cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi al Consiliului Judeţean Ilfov, proiecte care au prevăzut 
dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Bucureşti Ilfov; 

- Dl Andi Dulămea - Manager de proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului sector 6, Bucureşti a prezentat un proiect considerat un model 
de succes, în care copiilor care beneficiază de educaţie timpurie li s-au asigurat 
condiţii de cazare la standarde europene; 

- Dna Simona Curpăn - Expert ADRBI a prezentat rezultatele programului anterior şi 
direcţiile de dezvoltare ale POR 2014-2020; 

- Dna Mariana Câmpeanu - lector la Facultatea de artă a Universităţii Hyperion a 
prezentat un moment artistic. 

 
Toţi participanţii la eveniment au fost de acord că, pentru o folosire cât mai eficientă a 
fondurilor europene este necesară o mai bună colaborare între toţi factorii implicaţi şi o 
scădere a birocraţiei. 


