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Participarea ADRBI la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor - ediția 2022 

 
 

Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) au participat la 

cea de-a 20-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek2022), cel 

mai mare eveniment anual dedicat politicii de coeziune.  

Organizat în format hibrid la Bruxelles, EURegionsWeek2022 a reprezentat o platformă unică 

de comunicare și networking, aducând împreună regiuni și orașe din toată Europa, reprezentate 

de administratori publici, experți, persoane din mediul academic și politicieni, pentru 

promovarea politicii de coeziune și schimbul de bune practici. 

Ediția din 2022 a oferit oportunități de dezbatere, conectarea comunităților și schimbul de 

bune practici și idei între parteneri și participanți pe patru teme: Tranziția verde, Coeziunea 

teritorială, Tranziția digitală, Emanciparea tinerilor. 

  

Miercuri, 12 octombrie 2022, în cadrul atelierului online „Regiuni care abordează 

dezvoltarea urbană durabilă integrată prin proiecte de politică de coeziune”, dna Simona 

Curpăn, Șef Departament Promovare Regională și Investiții din cadrul ADRBI, a prezentat 

obiectivele și prioritățile de investiții ale Programului Regional București-Ilfov 2021-2027. 

Atelierul de lucru a fost dedicat diferitelor provocări ale vieții urbane, soluțiilor utilizate și 

bunelor practici în dezvoltarea urbană sustenabilă, care au fost atinse printr-o abordare 

integrată și parteneriate solide între cei interesați. Au fost prezentate proiecte în care orașele 

sunt prezentate ca o sursă de soluții pentru provocările economice, sociale și de mediu și de 

asemenea, zone urbane care sunt motoarele economiei regionale și pot reprezenta catalizatori 

pentru creativitate și inovare. 

 

Pe parcursul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, ADRBI a pus la dispoziția 

vizitatorilor standul virtual „Descoperă București-Ilfov, o regiune pentru cetățeni”. Alături de 

Asociaţia „Măgurele Science Park” şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,  am prezentat cea mai mică, dar și cea dinamică regiune din România, 

actorii ei și partenerii acestora, provocările, oportunitățile Regio 2014-2020, proiectele conexe și 

alte inițiative. 
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Cu ocazia manifestării, am organizat, în data de 13 octombrie 2022, o întâlnire de lucru în 

format hibrid la sediul Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie (ROSTeu) din Bruxelles: 

„Comunicarea - element-cheie pentru succesul participării la programele europene în beneficiul 

cetățenilor”. Dialogul care acum se inițiază cu instituţiile reprezentative de la Bruxelles, cu 

rețelele Punctelor Naționale de Contact pentru Orizont Europa sau cu rețeaua Enterprise Europe 

Network, printre altele, are ca scop creșterea competitivității în regiune și a impactului 

acțiunilor propuse de ADRBI în beneficiul cetățenilor. 

 

De asemenea, în data de 2 noiembrie 2022, vom organiza, alături de Asociaţia „Măgurele 

Science Park”, evenimentul Coeziune strategică în regiunea București-Ilfov prin proiectul 

investițional „Măgurele Science Park” și surse de finanțare. Evenimentul, care se va desfășura în 

format hibrid, la Conacul Oteteleșanu din oraşul Măgurele și online, este înscris ca side event în 

cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor. 

 

Mai multe detalii, galerii foto și prezentări de la Săptămâna Europeană a Regiunilor și 

Orașelor găsiți aici. 

 

*** 

Cu mai mult de 20 de ani de experiență în implementarea proiectelor cu finanțare 

europeană, ADR București-Ilfov este Autoritate de Management pentru Programul Regional 

București-Ilfov 2021-2027. Prioritățile de dezvoltare ale regiunii sunt aliniate cu cele ale Uniunii 

Europene, urmărind protejarea mediului, sprijinirea mobilității și reducerea amprentei de 

carbon, cu implicarea tuturor actorilor locali și regionali. 

 

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 poate fi accesat aici: 

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

 

 

 

Informații suplimentare / Persoană de contact: 

  

Simona Curpăn,  Șef Departament Promovare Regională și Investiţii - ADR București-Ilfov,  

Tel:  +40 756 129 970  

Email:  simona.curpan@adrbi.ro  
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