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13 decembrie 2021 

 

BI Regio Cafe - online 
 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov a organizat în data de 10 decembrie 

2020 evenimentul de promovare a REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul 

seriei de evenimente dedicate mass-media, intitulată BI Regio Cafe. 

 

La întâlnirea în sistem de videoconferință, temele au fost reprezentate de: prezentarea 

stadiului proiectelor REGIO 2014-2020 în regiunea București-Ilfov, cu ilustrarea unor exemple de 

bună practică, prezentarea proiectului „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a 

monumentului istoric Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa” și prioritățile REGIO 

2021-2027.  

 

D-na Simona Curpăn, Șef Departament Promovare Regională și Investiții în cadrul ADR 

București – Ilfov a prezentat rolul instituției și faptul că Agenția pentru Dezvoltare Regională este 

Organism Intermediar pentru Regio 2007-2020. Considerată o regiune mai dezvoltată, comparativ 

cu celelalte regiuni, București-Ilfov a beneficiat de finanțare doar pe cinci din cele unsprezece axe 

de finanțare disponibile în cadrul POR 2014-2020.  

 

Situația depunerilor și lista proiectelor contractate poate fi vizionată și descărcată la adresa : 

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/, iar ilustrarea grafică cu o scurtă 

descriere a proiectelor Regio la nivelul București – Ilfov poate fi accesată sub forma unei hărți 

interactive la adresa : http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/ .  

 

 Ca invitat special, dl. Ionuț Bursuc a prezentat rezultatele proiectului „Restaurarea, 

conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric Așezămintele Brâncovenești Biserica 

Domnița Bălașa”. Managerul de proiect a subliniat importanța finanțării europene nerambursabile, 

16.801.777,38 lei contribuție FEDR, pentru intervenția asupra unuia din monumentele deosebite 

ale municipiului București. Cu ilustrarea unor fotografii înainte și după, dl. Ionuț Bursuc a întărit 

semnificația punerii în valoare a obiectivului restaurat : „Pe lângă componenta de restaurare (…), 

ne dorim ca acesta să nu rămână ascuns între blocuri, ci să fie adus la cunoștința cât mai  multor 

oameni, astfel încât să fie cât mai vizitat”. 
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În continuare, reprezentantul ADR București-Ilfov, d-na Simona Curpăn a evidențiat 

provocările și oportunitățile pentru următoarea perioadă, corespunzătoare Programului Operațional 

Regional 2021-2027. Principalele provocări ale Politicii de Coeziune 2021-2027 sunt schimbările 

economice în concordanță cu procesele de globalizare cu privire la competitivitate, digitalizare și 

eficientizare, investiții care să respecte principiile : inteligent, amprentă de carbon scăzută și 

creștere incluzivă, simplificarea și transparentizarea proceselor birocratice. 

 

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 infrastructurii și a serviciilor publice în beneficiul 

oamenilor, mediului și economiei. Pentru aceasta, au fost stabilite șapte priorități de 

investiții intitulate:  

1. „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” 

2. „O regiune digitalizată” 

3. „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” 

4. „O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon” 

5. „O regiune accesibilă” 

6. „O regiune educată” 

7. „O regiune atractivă” 

 

Pentru mai multe informații despre POR 2020-2027, aflat în consultare publică cu alocările 

bugetare propuse: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/. 

  

 Despre eveniment, descriere pe site-ul adrbi.ro, link: 

 https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/10-decembrie-2021-bi-regio-cafe-intalnire-cu-presa/ . 

 

 

Persoană de contact:  

 

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

   Tel: +40756 129 970, Email: simona.curpan@adrbi.ro 

www.adrbi.ro  
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