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BI Regio Cafe 
Stadiul Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 

 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov (ADRBI) a organizat în data de 30 iunie 
2021 evenimentul BI Regio Cafe pentru promovarea REGIO-Programului Operațional Regional 
pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, în cadrul seriei de evenimente dedicate mass-media. 
 
La întălnirea în sistem de videoconferință, temele au fost reprezentate de: prezentarea stadiului 
proiectelor REGIO 2014-2020 în regiunea București-Ilfov, exemple de bună practică și lecții 
învățate la nivelul Sectorului 4 București și REGIO 2021-2027, provocări și priorități pentru 
regiunea București – Ilfov. 

 
Reprezentanta ADRBI, Simona Curpăn, Șef Departament Promovare Regională și Investiții,a 
prezentat rolul institutiei ca Organism Intermediar REGIO în perioada 2007-2020 și situația 
depunerilor proiectelor REGIO 2014-2020.  Lista proiectelor contractate poate fi consultată la 
adresa : http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/. Ilustrarea grafică cu o 
scurtă descriere a proiectelor Regio la nivelul București – Ilfov poate fi accesată sub forma unei 
hărți la adresa : http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/ .  
 
Din punct de vedere a lecțiilor învățate în această perioadă, au fost subliniate următoarele : 
identificarea corectă a necesităților cărora li se adresează proiectul, îmbunătățirea documentației 
tehnico-economice, echipă de management pregătită și dedicată proiectului, simplificarea și 
clarificarea legislației, o birocrație diminuată pentru aplicare prin sistem electronic, 
raportare/verificare și efectuarea plăților / rambursărilor cheltuielilor după un calendar previzibil și 
asumat. 
 
Pentru exemplificare, ca invitat special, Dl. Mihai Enache, Director de dezvoltare în cadrul Primăriei 
Sectorului 4 București, a prezentat experiența sectorului cu proiectele finanțate prin REGIO 2014-
2020, în cadrul Axelor 3 (eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale) și 10 (infrastructura 
educațională). Au fost depuse 10 proiecte pe Axa 3, dar din cauza depășirii limitei de finanțare pe 
Axa 3 la nivel de regiune, doar 7 au fost finanțate. Proiectele au fost implementate cu succes, 
rezultatul constând în 4600 apartamente mai eficiente energetic (beneficiari peste 14.000 
persoane), cu un impact social semnificativ și în concordanță cu obiectivele de finanțare. Este 
vorba de proiecte de reabilitare termică, cu 60% finanțare nerambursabilă europeană și 40% 
suportate de autoritatea publică și asociațiile de proprietari. 
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Pe Axa 10 Infrastructură de educație, Primăria Sectorului 4 a demarat trei proiecte pentru 
infrastructura Școlii nr. 190 (str. Vasile Niţu): modernizarea şi extinderea bazinului semiolimpic de 
înot (25 m), modernizarea sălii de sport multifuncţionale, respectiv construirea de la zero a unei 
grădiniţe, pentru care se aşteaptă intrarea în funcţiune începând cu noul an şcolar. Un alt proiect, 
cu finanțare în cadrul aceleiași Axe a REGIO 2014-2020, privește îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale pentru Colegiul tehnic „Miron Nicolescu”, prin crearea unui pol educațional (aproape 
3000 elevi într-un an școlar) ce cuprinde modernizarea a două corpuri de învățământ, a două 
clădiri cu funcția de cămin școlar (350 de locuri), a unei săli de sport multifuncționale și a cantinei 
cu bucătăria asociată. De asemenea, prin GAL (Grup de Acțiune Local) vor fi construite o grădiniță 
și un centru de zi pentru comunitatea locală.  
Informații suplimentare pe site-ul Primăriei Sectorului 4 https://ps4.ro/util-cetatenilor/implementare-
proiecte/ 
 
 
În continuare, reprezentanta ADRBI, Simona Curpăn a evidențiat oportunitățile de finanțare ale 
Programului Operațional Regional 2021-2027, în consultare publică în acest moment. La nivelul 
Politici de Coeziune, prioritățile urmărite sunt : schimbările economice asociate proceselor de 
globalizare, competitivitate, digitalizare, eficientizare; respectarea dezideratului de scădere a 
amprentei de carbon și creșterii incluzive la nivel european și simplificarea, transparentizarea 
proceselor birocratice. Bugetul alocat (estimat) este de 599,5 mil. Euro (alocat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională). 
 
Obiectivul strategic general este de a sprijini regiunea București-Ilfov în valorificarea potențialului a 
avantajelor pe care le deține, cu accent pe abordarea integrată a provocărilor specifice dezvoltării 
mediului de afaceri, a infrstructurii și a serviciilor publice în beneficiul oamenilor, mediului și 
economiei. Pentru aceasta, au fost stabilite șapte priorități de investiții intitulate : „O regiune 
competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, „O regiune digitalizată”, „O regiune 
cu orașe prietenoase cu mediul”, „O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon”, „O 
regiune accesibilă”. „O regiune educată” și „O regiune atractivă”. Pentru mai multe informații 
privind REGIO 2021-2027, în consultare publică : https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-
2021-2027/. 
 
Prezentările din cadrul evenimentului pot fi consultate la: http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/bi-
regio-cafe/bi-regio-cafe-30-iunie-2021/  
 
Persoană de contact:  
 
Simona Curpăn -  Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii - ADRBI 
   Tel: +40756 129 970, Email: simona.curpan@adrbi.ro 

www.adrbi.ro  

https://ps4.ro/util-cetatenilor/implementare-proiecte/
https://ps4.ro/util-cetatenilor/implementare-proiecte/
https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/bi-regio-cafe/bi-regio-cafe-30-iunie-2021/
http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/bi-regio-cafe/bi-regio-cafe-30-iunie-2021/
mailto:simona.curpan@adrbi.ro
http://www.adrbi.ro/

