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Discover Smart Green Bucharest – Ilfov REGIOn 

Eveniment online,  30 mai 2022 
 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) și Asociația Română 

pentru Smart City (ARSC) au organizat în data de 30 mai 2022 evenimentul online de prezentare 

a priorităților Programului Operațional Regional 2021 – 2027, cu accent pe temele de mediu.  

 

Evenimentul a fost înscris în programul oficial al Săptămânii Verzi a UE, organizat de 

DG Environment (#EUGreenWeek) în perioada 30 mai – 05 iunie pentru a lansa un apel de 

acțiuni care să tragă semnale de alarmă asupra poluării și să promoveze susținerea unui 

mediu curat. 

 

Regiunea București-Ilfov, cea mai dezvoltată și dinamică regiune a României, se 

confruntă cu multe probleme de trafic, poluare și calitatea aerului. Activitățile economice și 

aglomerarea urbană generează o serie de aspecte care necesită abordări din ce în ce mai riguroase 

pentru creșterea spațiului verde și a calității vieții cetățenilor. 

 

Cu mai mult de 20 ani experiență în implementarea proiectelor cu finațare europeană, 

ADR București - Ilfov devine Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2021-2027. Prioritățile sunt aliniate cu cele ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii prin 

protejarea mediului, sprijinirea înaltei mobilități și reducerea amprentei de carbon, cât și 

preocuparea majoră pentru implicarea actorilor locali și regionali. 

 

Subiectele abordate sunt de mare importanță pentru definitivarea Programului 

Oprațional Regional pentru regiunea București – Ilfov 2021-2027 (POR BI), prin 

argumentarea acelor nevoi, priorități și proiecte care pot contribui la dezvoltarea regiunii. Detalii 

despre ultima variantă a POR BI 2021-2027 aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-

bi-2021-2027 . 

 

În cadrul webinarului moderat de d-na Simona Curpăn, Șef Departament Promovare 

Regională și Investiții ADR București – Ilfov au participat online 63 participanți, iar invitații au 

fost reprezentanți ai Primăriei Sectorului 6 București, Primăriei Orașului Măgurele și Primăriei 

comunei Snagov, ai ARSC și ADRBI, care au prezentat acțiuni recente, proiecte și soluții 

inteligente pentru un mediu mai bun în regiune. 

 

Dl. Liviu Râncioagă din partea ADRBI a prezentat prioritățile POR 2021-2027 cu accent 

pe acțiunile legate de mediu, link aici: https://2014-2020.adrbi.ro/media/5511/prezentare_adrbi-

por-bi-30052022-mediu.pdf . 
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În continuare, dl. Andrei Manea din partea ARSC a prezentat beneficiile programului 

național de monitorizare a calității aerului în școli – City Air, alături de informații despre un 

raport demonitorizare a calității aerului care va fi făcut public în perioada următoare. Link: 

https://2014-2020.adrbi.ro/media/5512/prezentare-arsc_city-air.pdf  

 

Din partea primăriei Sectorului 6 București, d-na Iuliana Leca – Director Finanțare 

Externă și dl. Lucian Dubălaru – Consilier local, au prezentat campania intitulată „Caravana 

RETROFIT în școala ta”, în cadrul unui program pilot de investiții în eficiență energetică care 

impliccă reabilitarea energetică complexă a 12 clădiri (printre care școli și grădinițe) și 

construcția a 8 clădiri un un consum de energie aproape de zero (nZEB), de unde și denumirea 

mascotei campaniei. Link prezentare: https://2014-2020.adrbi.ro/media/5513/primaria-sector-

6_caravana-retrofit-este-in-scoala-ta.pdf . 

 

„Snagov - Green and Clean” este denumirea  proiectului inclus in strategia de dezvoltare 

a comunei Snagov, prin care autoritățile locale doresc să confirme localitatea ca un reper al 

naturii verzi. Dl. Radu Mărginean, Administrator Public Snagov, a enumerat printre eforturile 

primăriei digitalizarea serviciilor publice, managementul deșeurilor, regenerarea urbană în jurul 

lacului Snagov cu peste 300 de puncte acces la luciul de apă, creșterea rețelei de conectivitate la 

internet și susținerea clusterelor pentru dezvoltarea de proiecte în zona de inovare. 

 

Cel mai mare parc construit în regiunea București – Ilfov din ultimii ani este Parcul 

Dumitrana, Măgurele, proiect în valoare de peste 4,2 milioane Euro pentru reducerea poluării, 

revitalizarea orașului, crearea unei zone verzi și de agrement, crearea de spații de joacă moderne 

și sigure, zonă de fitness și terenuri de sport, pe o suprafață de peste 60 hectare. Proiectul, ca și 

alte acțiuni ale Primăriei Orașului Măgurele, cum ar fi cele de ecologizare urbană pe bază de 

voluntariat, au fost prezentate de d-na Camelia Gheorghe și d-na Cristina Rache, reprezentante 

ale autorității locale. 

 

Spre final, dl. Cristian Ormindean, din partea ADRBI, Biroul de Asistență și Sprijin 

pentru IMM, a prezentat Enterprise Network for Green Transition, detalii la link: 

https://2014-2020.adrbi.ro/media/5514/adrbi_reteaua-een_prosme_green.pdf .   

 

Mai multe detalii, galeria foto și prezentările sunt disponibile la https://2014-

2020.adrbi.ro/evenimente/30-mai-2022-discover-smart-green-bucharest-ilfov-region.  
 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact:  

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

Tel:  +40 756 129 970,  

Email:  simona.curpan@adrbi.ro  

www.adrbi.ro    
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