
                     
 

 
 

 
            12 octombrie 2016 
            BRUXELLES  

 
CREŞTERE ECONOMICĂ SUSŢINUTĂ ŞI SUSTENABILĂ 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov va organiza in data de 13 

octombrie 2016, cu sprijinul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea 
Europeană,  la Bruxelles, in cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor, un seminar 
("side event") privind promovarea conceptului de crestere economica sustenabilă, in 
contextul politicii de dezvoltare regională şi a investitiilor finanţate prin REGIO-Programul 
Operational Regional. Scopul evenimentului este de a prezenta rezultatele implementarii 
REGIO 2007-2013 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov si promovarea lor la nivel european. De 
asemenea, se urmareste promovarea la nivel european a noilor oportunităţi de finanţare 
asigurând transparenţa fondurilor utilizate pentru dezvoltarea Regiunii Bucuresti-Ilfov prin 
REGIO 2014-2020. 

Oraşele sunt un motor pentru dezvoltare economică sustenabilă deoarece acestea 
concentrează forţa de muncă şi resursele economico - financiare dintr-un areal. Regiunea 
Bucuresti-Ilfov care a reuşit să-şi asigure un ritm constant de creştere in ultimii ani, poate fi 
un exemplu de succes in acest sens. Autorităţile publice din regiunea Bucureşti-Ilfov au 

elaborat strategiile de dezvoltare pe termen mediu pe care le-au concretizat cu ajutorul 
Programului Operaţional Regional- REGIO 2007-2013. O parte dintre proiectele implementate 
in perioada 2007-2015 cu ajutorul REGIO vor fi prezentate in cadrul acestui eveniment.  

Vor ţine alocuţiuni : 
- Excelenţa Sa dna Ambasador, Luminiţa Teodora Odobescu -  Reprezentanţa 

Permanentă a României pe langa Uniunea Europeana 

- Dl. Koen Delanghe - Program Manager pentru România DG REGIO in cadrul Comisiei 

Europene  

De asemenea vor fi prezentate proiecte de succes care au avut un impact pozitiv 
asupra vieţii cetăţenilor din regiune. 

- Dna Angela Toderiţă - Director Direcţia Management Proiecte din cadrul Primăriei 

Sectorului 2 va prezenta proiectele primăriei şi modul cum au colaborat cu 

cetăţenii in vederea implementării cu succes a proiectelor finanţate prin REGIO 

- Dl. Marian Rusu - Director Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-

Ilfov va prezenta cele 2 proiecte privind dezvoltarea şi dotarea serviciilor 

specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Bucureşti Ilfov.  

- Dl. Liviu Nechita, Manager de proiect din partea Palatului Patriarhal din Bucuresti 

 
 
 



                     
 

 
 

Expertii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov – Dna Claudia Ionescu –  
Şef departament Promovare Regională şi Investiţii, dna Simona Curpan – Expert şi dl 
Liviu Râncioagă – Expert -  vor împărtăşi din experienţa implementării Regio 2007-
2013 si noile oportunitati de finantare REGIO 2014-2020 pentru regiunea Bucuresti-
Ilfov. 
 
Evenimentul se va încheia cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 
 
Reprezentantii mass-media prezenti la Bruxelles sunt asteptati si la sesiunea special 
dedicata.  

 
Mai multe detalii găsiţi pe site-ul: 
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/13-octombrie-2016-crestere-economica-

sustinuta-si-sustenabila/. 
 
Evenimentul va fi transmis live pe adresa www.youtube.com/adrbi 
 

 
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.regioadrbi.ro 
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