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Sustenabilitatea - soluţia pentru Europa 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat, cu sprijinul 
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului României evenimentul cu titlul „Sustenabilitatea - soluţia pentru Europa” in data 
de 16 octombrie 2018 in Parlamentul European. 
 

La evenimentul organizat de ADRBI in parteneriat cu DDD, moderat de catre 
Consilierul de Stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu sprijinul domnului Iuliu 
Winkler, membru al Parlamentului European,Vice-Presedintele Comitetului de Control 
Bugetar si-au adus contributii: 

 
Domnul Calin Stoica din partea Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE,  a 

precizat ca preluarea Presedentiei de catre Romania a Consiliului UE va urmari stimularea 
dialogului pentru progresul statelor membre. 

 
Domnul Dan Nica, membru al Parlamentului European, Vice-Presedintele Comitetului 

de Control Bugetar, a atras atentia in ceea ce priveste conceptul de dezvoltare durabila si 
sustenabilitate lipseste partea de aplicare directa si a mentionat importanta Agentiilor de 
dezvoltare regionala care trebuie sa fie un exemplu in aplicarea normelor de protectie a 
mediului si in special a eficientei energetice in proiectele cu finantare europeana. 

 
Domnul Otav-Dan Paxino, Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene, a vorbit 

despre faptul ca investitiile cu fonduri europene raman o resursa pentru dezvoltarea 
societatii pe termen lung si faptul ca absorbtia de 20% si nivelul contractarii  proiectelor cu 
finantare europeana de 60% in Romania se inscriu la nivelul mediu european. 

 
Domnul Valentin Florea, Secretar General al Asociatiei UN a Tinerilor din Romania, a 

subliniat rolul tinerilor in viitor prin implicarea in parteneriate pentru proiecte comune 
pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile ale Agendei 2030. 

 
 
 
 



                     
 

 

 
Din partea ADRBI, doamna Claudia Ionescu, Sef Departament Promovare Regionala si 

Investitii a prezentat serviciile oferite de ADRBI, Strategia de dezvoltare a regiunii Bucuresti-
Ilfov care se inscrie in obiectevele de dezvoltare durabila, stadiul Programului Operational 
Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, cu exemple de proiecte, alocare si 
nivelul cotractarii pe axele prioritare ale programului.Au fost prezentate si evenimentele 
organizate de ADRBI in cadrul Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor 2018, pentru   
promovarea   la   nivel   european   si international a Programului Operational Regional 
(Regio), a activitatii ADRBI cat si a Regiunii Bucuresti-Ilfov, respectiv: Tasting Event din 8 
octombrie la centrul de conferinte Square din Bruxelles, evenimentul din 10 octombrie 
“Investitii inteligente finantate din fonduri UE in regiunea BI” la sediul Reprezentantei 
Permanente a Romaniei la UE, atelierul in parteneriat cu alte regiuni din Europa din 11 
octombrie “Tehnologii inovatoare si parteneriate in regiunile in curs de dezvoltare”  si 
evenimentul de promovare Regio la sediul Ambasadei Romaniei din Bruxelles din data de 11 
octombrie. 
 

Interventiile vorbitorilor din cadrul acestui eveniment au subliniat faptul ca 
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 va 
reprezinta o oportunitate de a direcționa în continuare Uniunea Europeana către un viitor 
sustenabil, România identificand ca temă de interes a acestei perioade, implementarea 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 
 

Amploarea Agendei 2030 și natura aspectelor pe care le vizează presupune un grad 
ridicat de coerență și coordonare a politicilor sectoriale, Romania revizuind recent Strategia 
națională pentru dezvoltarea durabilă a României, in urma unui proces de consultare publica 
la care au participat si reprezentantii regiunilor din Romania. 
 

Conferinţa a putut fi urmărită live, înregistrarea transmisiei, galeria foto a 
evenimentului se pot consulta la http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/16-octombrie-2018-
sustenabilitatea-solutia-pentru-europa/ 
 

Urmatorul eveniment oarganizat de ADRBI la Bruxelles, cu tema “Turism si transport 
inteligent pentru dezvoltare durabila”, din 17 octombrie, Parlamentul European, va putea fi 
urmarit live la: https://www.youtube.com/watch?v=y7BWdy1HDuI  
 
 
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.adrbi.ro 
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