
                                                      
 

                          
 

 
Bucureşti, 19 septembrie  2014   

 

                                                                  

În data de 18 septembrie 2014 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI), 

Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO) a organizat o vizită cu jurnaliştii in 

oraşul Buftea. Cu aceasta ocazie a avut loc o Conferinţă de presă în care dl primar Gheorghe Pistol a 

prezentat situaţia celor 7 proiecte REGIO din oraşul Buftea şi proiecte pe care primăria doreşte să le 

realizeze în viitor pentru dezvoltarea comunităţii. 

 

Dna Claudia Ionescu Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI a prezentat 

situaţia implementării Programului REGIO la nivelul Regiunii Bucureşti Ilfov. Au fost contractate un număr 

de 322 proiecte care solicită suma de 1914,6 mil lei  şi valoarea totală rambursată aprobată de ADRBI este 

de 674,8 mil lei. Detalii pe link www.regioadrbi/proiecte.aspx 

  

Dna Adriana Tran – manager de proiect a prezentat stadiile de execuţie a proiectelor:  

 “Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul Flamanzeni, din orasul Buftea”  

 “Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii 

in orasul Buftea”.  

 "Crearea parcului "Dintre Flori" - amenajarea arhitecturala si peisagistica a acestuia, orasul Buftea"  

 „Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare si Dotare Grup Scolar Dumitru Dumitrescu„ 

 

 

 Imagini de la eveniment , filmul privind stadiile de execuţie a proiectelor şi fişele proiectelor sunt 

disponibile pe  http://www.regioadrbi.ro/presa/vizite-la-proiecte/vizita-cu-mass-media-la-proiecte-regio-din-

buftea-18092014.aspx 

 

 Dl primar Gheorghe Pistol a evidenţiat faptul că, o mare parte dintre elevii din oraşul Buftea  nu vor 

mai face naveta zilnică la liceele din Bucureşti, deoarece vor avea condiţii europene în liceul din localitate . 
 

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; adrbinvest@yahoo.com,  www.regioadrbi.ro 
 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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