
                                                      
 

                          
 

 

Bucureşti, 4 noiembrie  2015   
 
                                                              

In data de 3 noiembrie 2015  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional REGIO, a organizat o 
vizita cu jurnalisti la proiectele realizate  prin Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbana in orasul Chitila . 
 
Cu ocazia vizitei a avut loc o Conferinta de presa in care domnul primar Emilian 
Oprea  a prezentat toate proiectele de dezvoltare ale orasului Chitila finantate 
din fonduri europene si din fonduri proprii. 
Au fost vizitate proiectele : 

 Proiect SMIS 7802 – Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat 
public in orasul Chitila 

 Proiect SMIS 7805 – Introducerea  si implementarea sistemului de 
supraveghere video pentru cresterea  sigurantei si prevenirea 
criminalitatii  in orasul Chitila 

 Proiect SMIS 7740 - Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasul 
Chitila, jud. Ilfov   
 

 
Prezentarea susţinuta se gaseste pe site-ul: 
http://www.primariachitila.ro/wp-content/uploads/2015/11/Prezentare-
Conferinta-de-presa-03-noiembrie-2015.pdf 
 
 
Fisele de proiect şi imagini de la eveniment se găsesc pe site-ul:  
http://www.regioadrbi.ro/presa/vizite-la-proiecte/vizita-cu-mass-media-la-
proiecte-regio-din-chitila-3-noiembrie-2015.aspx 
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Va asteptam si maine la vizita cu jurnalisti de la proiectele REGIO din Orasul 
Voluntari  a carui program este: 
 

9.30 
Plecarea participantilor din Str. Mihai Eminescu (langa parculetul de 
langa ADRBI)    

10.30-11.00 
 
Conferinta de presa – prezentarea proiectelor din PIDU Voluntari 

11.00-13.00 

1.Vizita la proiectele implementate la Primaria Voluntari:  
                    Proiect SMIS 20030 – Modernizare arhitecturala si 
peisagistica a spatiilor verzi din zona de blocuri aferenta strazii 

Lotusului din orasul Voluntari 
                    Proiect SMIS 20031 – Dezvoltarea si modernizarea 
sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul 
Voluntari                     
                    Proiect SMIS 20032 - Crearea parcului de interes public 
Pipera, din orasul Voluntari 
                    Proiect SMIS 20084 - Modernizare arhitecturala si 
peisagistica a aliniamentelor verzi  stradale din orasul Voluntari 
 
2.Vizita la Integral Invest SRL, proiect cod SMIS 19320 

 
13.00-14.30 

Pauza de pranz - Restaurantul din zona sectorului vizitat 

15.00 
Str. Mihai Eminescu (langa parculetul de langa ADRBI) -  coborarea 
participantilor 

 
 
ADRBI asigura transport cu microbuz . 
Va asteptam la eveniment !  
Va rugam sa confirmati participarea. 
 
 
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;  www.regioadrbi.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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