18 decembrie 2018

CONFERINŢA REGIO
POLITICA DE COEZIUNE – VALORI EUROPENE, NAŢIONALE ŞI LOCALE
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 12 decembrie
2018, conferinţa cu titlul "Politica de coeziune – Valori europene, naționale și locale".
Evenimentul a avut loc în Bucureşti, la Palatul Patriarhiei Române, monument istoric emblematic
pentru istoria României, reabilitat şi pus în valoare prin intermediul Fondului European pentru
Dezvoltare Regională şi REGIO - Programul Operațional Regional.
Conferința a fost deschisă cu un cuvânt de bun venit adresat de preotul Liviu Constantin Nechita,
reprezentant al Patriarhiei, în calitate de gazdă a acestui eveniment, și totodată Manager de proiect
pentru restaurarea Palatului Patriarhiei cu fonduri Regio din alocarea POR 2007-2013.
Conferința a demarat cu prezentarea de către dl Dan Nicula, Director General al ADRBI, a rolului
instituției, precum și situația actuală a alocărilor și contractărilor pe POR 2014-2020 pentru Regiunea
București-Ilfov.
Lucrările conferinței au fost structurate pe 3 paneluri, centrate pe politica de coeziune, fiind
subliniată de către vorbitori importanța valorilor europene, naționale, regionale și locale.
Moderatorii conferinței au fost dna Claudia Ionescu, Șef Departament Promovare Regională și
Investiții ADRBI, dl Ovidiu Nahoi, redactor șef Radio France International și dl Gabriel Giurgiu,
realizator TVR, emisiunea „Europa mea”.
În cadrul reuniunii, s-au prezentat prin intermediul unor transmisii video mesajele membrilor
Parlamentului European, dl Laurențiu Rebega și dna Maria Grapini, care au subliniat obiectivele
politicii de coeziune, importanța fondurilor pentru țările UE și reducerea disparităților dintre
acestea, în contextul preluării Președinției Consiliului UE de către România din ianuarie 2019.
Accentul s-a pus pe importanța proiectelor care vor fi depuse, maturitatea acestora și corelarea
investițiilor românești cu prioritățile europene.
Dl Ctibor Kocman, reprezentant al DG Regio, Comisia Europeană, a vorbit printre altele despre
proiectele ambițioase ale Regiunii București-Ilfov, menționând proiectul ELI Măgurele, depozitul
ecologic pentru deșeuri de la Glina, tronsonul 6 al metroului către aeroportul Otopeni,
managementul deșeurilor, centura de sud a Bucureștiului.
În contextul viitoarei alocării financiare, respectiv perioada 2021-2027, propunerea Comisiei
Europene pentru România este să primească 27 mld euro, iar intenția este de a simplifica
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procedurile, axându-se doar pe 5 obiective prioritare UE, respectiv: o Europă mai inteligentă; o
Europă mai verde; o Europă conectată; o Europă mai socială, o Europă mai apropiată de cetățenii
săi.
Dna Anna Maria Vasile, reprezentantă a Primăriei Sectorului 4 și dna Susana Georgiu, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitarț pentru Transport Public București-Ilfov, au adus în atenția celor prezenți
informații privind proiectele aflate în derulare și cele planificate pentru București, cu accent pe
dezvoltare urbană, infrastructură de educație, regenerare străzi și spații verzi, eficiența energetică
prin anvelopare de blocuri, proiecte care să contribuie la schimbarea Bucureștiului într-un oraș
inteligent. Au fost prezentate și planificările strategice, respectiv planul de mobilitate urbană
durabilă, planul de calitate a aerului, proiectele depuse pentru modernizarea sistemului de transport
public, cu accent pe transport electric, modernizare rute, depouri, cât și înființarea unor rute noi
pentru a conecta Bucureștiul cu județul Ilfov.
Dna Claudia Ionescu, Șef Departament Promovare Regională și Investiții ADRBI, a făcut o prezentare a
implementării programului POR în al 5-lea an de derulare, evidențiind situația comparativă între
alocarea anterioară și cea prezentă.
Despre contribuția leadership-ului la politica de coeziune a UE au vorbit dl Michael Daly, autor al
cărții “Six traits of self-leadership“ și dl Patrick Coleman, Șef adjunct de misiune, Ambasada Irlandei
în România, fiind menționate experiența Irlandei și modalitatea în care fondurile UE au susținut
dezvoltarea acesteia.
Dl Dan Nicula, Director General al ADRBI, a menționat începerea dezbaterii regionale pentru
pregătirea planului de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027, ca document cadru pentru
definirea priorităților regiunii în contextul celor europene.
Dna Ioana Ciocoiu, reprezentanta Ministerului Fondurilor Europene, a prezentat politica de coeziune
– principala politică europeană de investiții, iar dna Csilla Lorincz, reprezentanta Departamentului
de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, a subliniat că Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 reprezintă o oportunitate pentru țara
noastră de a implementa Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Dna Daniela Constantin, Președinte al Asociației Române de Științe Regionale, a subliniat în cuvântul
său elementele cheie pentru politica de coeziune.
Conferința a constituit un prilej de a concluziona ca parteneriatul pentru valorificarea inteligentă a
potențialului regional și național în implementarea proiectelor cu finanțare europeană este necesar
pentru dezvoltarea ulterioară a Regiunii București-Ilfov.
Vizitarea Palatului Patriarhiei, restaurat cu fonduri REGIO, a exemplificat implementarea unui
proiect de succes din POR 2007 - 2013.
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Conferinţa a putut fi urmărită live, înregistrarea transmisiei și galeria foto a evenimentului putând fi
consultate la: http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/12-decembrie-2018-conferinta-politica-decoeziune-valori-europene-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-locale/
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.2014-2020.adrbi.ro
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