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Comunicarea - element-cheie pentru succesul participării 

la programele europene în beneficiul cetățenilor 

 

13 octombrie 2022 
- Reuniune de lucru în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor şi Orașelor - 

 

Locul desfăşurării: Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie  
pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu 

 23, Montoyer Street, B-1000, Bruxelles 

Concept-tematica si contextul evenimentului 

Prin dezbateri privind politica de coeziune a Uniunii Europene şi Programele Regionale ca instrument primordial al acestei 

politici, se reiterează rolul deosebit pe care îl joacă şi îl pot juca regiunile în îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Prezenţa 

instituţiilor regionale, precum Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), este extrem de încurajată şi 

benefică, atât în mod direct, prin contactele instituţionale care se creează, cât şi în mod indirect, prin transmiterea interesului 

şi semnalarea problemelor regionale către instituţiile Uniunii Europene, care stabilesc agenda şi rolul regiunilor în cadrul 

financiar multianual 2021-2027. Pentru a se bucura de succes, atât prin sprijinirea beneficiarilor, cât şi prin conştientizarea 

rolului, politicilor şi fondurilor UE de către cetăţeni, Comisia Europeană acordă o importanţă deosebită comunicării faţă de 

publicul ţintă specializat şi publicul larg.   

 

ADRBI, ca autoritate de management pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, dorește să promoveze in 

parteneriat, lecţiile învăţate din Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, rezultatele, bunele practici dar și 

oportunitățile noului program dedicate dezvoltării regiunii Bucuresti-Ilfov. Pentru propria dezvoltare instituţională, schimbul 

de experienţă şi contactele cu instituţiile reprezentative de la Bruxelles devine o necesitate, cat si pentru promovarea activitatii 

si a oportunitatilor de finantare la nivel european. 

Agenda 

 

 14:00 - 14:30   Cafea de întâmpinare 

 14:30 - 15:30   Prezentări 

 15:30 - 16:00  Comentarii, întrebări și răspunsuri 

 Iulia Mihail, Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 

Cuvânt de bun-venit 

 Simona Curpăn, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

Lecţii învăţate la implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 Catalina Udrea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

Obiective, priorități de investiții ale Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 

 Liviu Râncioagă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

Acțiuni în parteneriat și instrumente de comunicare prin Rețeaua Comunicatorilor BI Regio  

 Iulia Mihail, Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa pentru un viitor prosper și 

rezilient. Măsuri de sprijin: rețeaua Punctelor Naționale de Contact 

 Cristian Ormindean, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

EEN și și tranformarea modelelor de afaceri ale IMM – sustenabilitate si digitalizare – 

oportunitati și dificultati / Utilizarea datelor deschise ale UE pentru sustinerea dezvoltarii 

afacerilor IMM prin internationalizare – Horizon 2020 și Europe 


