
                                                      
 

                          
 

 

Bucureşti, 27 noiembrie  2014   
 
                                                                  

În data de 27 noiembrie 2014 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI), 

Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional REGIO  a organizat sub egida 

„Europa în regiunea mea” conferinţa anuală "Regio Realizări şi Perspective".Evenimentul s-a 

bucurat de participarea unor reprezentanţi marcanţi ai Comisiei Europene, Guvernului, ambasade şi 

beneficiari ai REGIO.  

De asemenea, la eveniment au fost prezenţi peste 250 de participanţi, reprezentanţi din: ambasade, 

reprezentanţe economice, autorităţi publice locale, mediul academic, institute de cercetare, ONG-

uri, mediul de afaceri, mass media etc. 

 

Dna. Corina Creţu, Comisar Politica Regională, Comisia Europeană a prezentat principiile 

noului cadru legal pentru perioada 2014-2020 şi cele mai importante domenii finanţate 

pentru o regiune mai dezvoltată cum este regiunea Bucureşti Ilfov: Cercetare Dezvoltare 

Inovare, Mobilitatea Urbană şi Sprijinirea IMM-urilor. Regiunea Bucureşti Ilfov se poate 

specializa în cercetare ştiinţifică avansată şi inovaţia.Un exemplu în acest sens fiind centrul 

de fizică nucleară ELI-NP de la Măgurele, unde un număr important de companii ar putea 

începe deja să genereze creştere economică. 

 

Dl. Eugen Teodorovici, Ministru, Ministerul Fondurilor Europene a punctat mai multe 

priorităţi ale finanţărilor pentru perioada următoare. A explicat problemele programelor în 

derulare şi măsurile luate de autorităţile române pentru creşterea gradului de absobţie a 

fondurilor europene.  De asemenea a subliniat că pentru perioada 2014-2020 vor fi fonduri 

pentru proiecte care facilitează integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă. 

 

Dl. Gabriel Onaca, Şef Adjunct  Cabinet Comisar Politică Regională, Comisia Europeană  a 

menţionat faptul că Programul Operaţional Regional este unul dintre cele mai complexe 

programe finanţate cu fonduri europeane care are un impact important in viaţa cetăţenilor 

(şosele, şcoli, spitale şi centre sociale modernizate). Regiunea Bucureşti Ilfov este un motor 

de dezvoltare economică cu un impact major la nivel national generând peste 25% din PIB-ul 

României. 

 

Dl. Alexandru Năstase, Secretarul de Stat, Departamentul pentru proiecte de infrastructura, 

investiții străine, parteneriat public-privat si promovarea exporturilor a prezentat cifre 

concludente privind nivelul de dezvoltare economică al României şi faptul că fondurile 

europene alături de investiţiile străine reprezintă pilonii unei dezvoltări economice durabile. 

 

Dl. Luca Gentile, Director, ICE - Agenţia pentru Comerţ Exterior, Ambasada Republicii 

Italiene a avut o alocuţiune referitoare la importanţa pe care o acordă Italia în calitate de 



deţinătoare a Preşedinţiei Uniunii Europene politicilor şi strategiilor de dezvoltare a  

macroregiunilor europene.  

 

 

Dl. Gabriel Friptu, Director General Programe Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice  a menţionat că viitorul Program Operaţional Regional va finanţa 9 

din cele 11 obiective strategice (stabilite in Strategia Europa 2020). Prin noul Program se va 

pune accent pe eficienţa utilizării fondurilor europene şi pe impactul pe care îl vor avea 

proiectele asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. În regiunea Bucureşti Ilfov  ajutorul 

financiar va fi mai mic datorită statutului de "regiune mai dezvoltată".  

 

Dl. Dan Nicula, Director General ADRBI  a menţionat că este elaborat Planul de Dezvoltare 

al regiunii Bucureşti Ilfov, acesta cuprinzând nevoile de dezvoltare atât din domeniul 

administraţiei publice cât şi din domeniul privat. În cadrul acestui document se regăsesc 

proiectele majore (în special cele din domeniul Cercetare Dezvoltare Inovare şi Mobilitate 

Urbană) pentru care în prezent potenţialii beneficiari publici elaborează studii de fezabilitate.  

 

Dna Claudia Ionescu, Șef Departament Promovare Regională și Investiții ADRBI, a 

prezentat situaţia implementării REGIO în regiunea Bucureşti Ilfov şi a trecut în revistă 

progresele înregistrate de Programul Operaţional Regional în regiune, menţionând că 

Agenţia a acumulat experienţa necesară pentru a face faţă provocărilor noului Program. 

Beneficiarii fondurilor Programului Operaţional Regional  din Regiunea Bucureşti Ilfov au 

prezentat proiecte de succes: 

 Ileana Anghel-Person, Director Executiv, Primăria Municipiului Bucureşti 

 Gabriela Aldea, Director, Consiliul Judeţean Ilfov 

 Gheorghe Pistol, Primar, Primăria Buftea 

 Doina Mănăilă, Primar, Primăria Dascălu 

 Gheorghe Andi-Dan Dulămea, Manager de proiect, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6  

 Ion Jarcalete, Manager de proiect, Primăria Bragadiru 

 Raluca Covaci, Director, Direcția Strategii si Dezvoltare, Primăria Sector 3 

 Anna Maria Vasile, Director, Direcția Managementul Proiectelor, Primăria 

Sector 3 

 

 

Evenimentul a fost moderat Ovidiu Nahoi, Realizator, The Money Channel TV şi Claudia 

Ionescu, Șef Departament Promovare Regională și Investiții, ADRBI 

 

 

Evenimentul  a fost transmis on line cu ajutorul partenerilor noştri de la Contact Media şi poate fi 

vizionat pe link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Vg2as94YtxA 

  

Prezentările şi filmulul de la eveniment se pot descărca de pe link-ul: 
http://tinyurl.com/mpcrrrq 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg2as94YtxA
http://tinyurl.com/mpcrrrq


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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