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G-Rail Connecting Regions / Transportul „verde” în conectarea regiunilor 

Atelier de lucru,  Miercuri, 13 octombrie 2021 
 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) în colaborare cu Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), din partea regiunii 

Bucuresti-Ilfov, au organizat în parteneriat cu Primăria Algeciras, Entitatea Locală Autonomă 

Bobadilla-Estación şi Guvernul Regional Andalusia din Spania, Regiunea Pomorskie din Polonia, 

Regiunea Hauts din Franța un atelier de lucru intitulat „G-Rail Connecting Regions” (Green 

Rail).  

 

Evenimentul, desfășurat în  mediul online în data de 13 octombrie, orele 12.30 – 14.00, a 

fost interactiv, cu prezentări video și intervenții ale reprezentanților regiunilor cu accent pe 

situația infrastructurii de transport, conexiuni disponibile și eficiența energetică a infrastructurii 

feroviare. De asemenea, sistemul de instruire și educație vocațională a fost evidențiat ca subiect 

relevant pentru implementarea acordului verde european cu privire la transportul feroviar.   

 

În prima parte, reprezentanții regiunilor au prezentat din experiența, nevoile și 

oportunitățile infrastructurii de transport: 

 Dl. Rajesh Mahtani – Primăria Algeciras, Andalusia, Spania  

 Dl. Bartlomiej Przybyciel – Regiunea Pomorskie, Polonia 

 Dl. Romain Nivelle – Regiunea Hauts-de-France, Franța 

 D-na Simona Curpăn – Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. 

 

În partea a doua, s-a desfășurat sesiunea de întrebări generale și specifice, adresate tuturor 

invitaților sau particular pentru o anumită regiune. 

 

Mai multe detalii despre eveniment, galeria foto, materialul video si prezentarile sunt 

disponibile la https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/13-octombrie-2021-atelier-adrbi-la-

saptamana-europeana-a-regiunilor-si-oraselor-g-rail-connecting-regions/.  
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Evenimentul  a fost inscris în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, 11 – 14 

octombrie, cel mai mare eveniment anual dedicat politicii de coeziune desfășurat la Bruxelles de 

Comisia Europeană – DG Regio și Comitetul European al Regiunilor, la care participă peste 

10.000 participanți, reprezentanți ai administrației publice locale și regionale, politicieni, experți 

și universitari.  

 

Sub titlul „Împreună pentru redresare”, programul din acest an s-a axat pe capacitatea UE și 

a guvernelor naționale și regionale de a sprijini cetățenii europeni și comunitățile lor locale cu 

măsuri practice și politici publice care vizează investițiile viitoare într-un mediu mai echitabil, 

mai ecologic și mai digital pentru recuperare. În acest sens, noua politică de coeziune și noua 

generație de programe UE pentru 2021-2027, precum și instrumentele financiare ale UE pentru 

abordarea crizei COVID-19, vor fi esențiale în cadrul evenimentului 2021. #EURegionsWeek a 

servit, de asemenea, ca o platformă pentru promovarea dezbaterii în curs privind democrația și 

implicarea cetățenilor în viitorul Europei. Mai multe informații pot fi accesate la 

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en.  

 

În seria evenimentelor înscrise în tematica #EURegionsWeek, ADRBI va organiza în data de 

03 noiembrie 2021,un eveniment conex, "Prioritățile Programului Operațional 2021-2027 în 

regiunea București – Ilfov". Detalii la https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/3-noiembrie-

2021-prioritatile-programului-operational-2021-2027-in-regiunea-bucuresti-ilfov/". 

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact:  

Simona Curpăn,  Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii - ADR București Ilfov,  

Tel: +40756 129 970,  

Email: simona.curpan@adrbi.ro  
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