Bruxelles, 20 octombrie 2015
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
Eveniment de promovare- „Regiunea Bucureşti-Ilfov,
partener pentru investiţii şi dezvoltare integrată”

Bruxelles, 20 octombrie 2015

În data de 20 octombrie 2015, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR
BI) a organizat la sediul din Bruxelles al Parlamentului European evenimentul de
promovare „Regiunea Bucureşti-Ilfov, partener pentru investiţii şi dezvoltare integrată”
(Bucharest-Ilfov Region, Partner for Investments and Integrated Development) la care au
susţinut discursuri membri ai Parlamentului European, Reprezentanţei Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană, beneficiari ai REGIO-Programul Operaţional
Regional, şi experţi din cadrul ADRBI.
Scopul organizarii evenimentului a fost să aducă mai aproape de reprezentanţii cetăţenilor
din celelalte state membre ale UE câteva dintre rezultatele obţinute în perioada 20072015 prin implementarea Programului Operaţional Regional chiar prin vocile beneficiarilor
şi, de asemenea, de a oferi un tablou al mediului investiţional în regiune.
Astfel, in cadrul evenimentului au fost prezentate urmatoarele aspecte:
-

Dna Ana-Claudia Ţapardel, membră a Parlamentului European, prin amabilitatea
căreia a fost posibilă organizarea evenimentului, a subliniat importanţa promovării
regiunilor şi oraşelor României pe plan internaţional, în special a regiunii de
capitală, întărind încă o dată deschiderea şi sprijinul său în acest sens, cu
precădere asupra domeniului turismului şi infrastructurii de transport, care
constituie atât provocări, cât şi oportunităţi pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

-

Dnul Cristian Bădescu, reprezentant permanent adjunct al României pe lângă
Uniunea Europeană, a reiterat nevoia prezenţei active a României la acţiunile şi
politicile Uniunii, încurajând demersurile de tipul celui prezent, ca istituţiile din
România să organizeze şi să facă cunoscute rezultatele activităţii lor.

-

Dna Claudia Ionescu, şef al Departamentului Promovare Regională şi Investiţii din
ADRBI, a mulţumit gazdelor şi oaspeţilor pentru prezenţă, expunând un scurt istoric
al instituţiei ADRBI, greutăţile, limitările, dar şi oportunităţile cu care s-a
confruntat în cei peste 15 ani de activitate, prezentând şi situaţia curentă a POR.

-

Dl Cristian Pistol, director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară BucureştiIlfov, a prezentat proictele de dezvoltare şi dotare a serviciilor profesioniste

pentru situaţii de urgenţă, având ca beneficiar final Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Bucureşti-Ilfov „Dealu Spirii”.
-

Dl. Iulian Badea, reprezentant al mediului privat, managerul proiectului
„Construcţie imobil cu regim de înălţime S+P+9E, cu destinaţia centru regional
pentru sprijinirea structurilor de afaceri – birouri şi servicii, utilităţi, amenajare
incintă şi organizare de şantier”, a amintit greutăţile, dar şi beneficiile pe care lea întâmpinat în realizarea acestui proiect derulat prin axa 4 „Sprijinirea

dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” şi particularităţile
întârzierii lucrărilor pe o piaţă competitivă.
-

Dna Elena Petre, manager de proiecte în cadrul Primăriei Chitila din jud.
Ilfov, a trecut în revistă mai multe proicte derulate de către autoritatea
publică locală, exprimându-şi satisfacţia existenţei Programului Operaţional
Regional, fără care n-ar fi fost posibilă atingerea obiectivelor propuse şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului în aceeaşi măsură.

-

Dna Simona Curpan, expert promovare ADRBI, a evidenţiat rolul comunicării în
reţea pentru asigurarea unei mai bune vizibilităţi a REGIO, a asigurării
transparenţei şi sporirii încrederii, atât a reprezentanţilor autorităţilor publice
locale, cât şi a cetăţenilor. De asemenea, a amintit impactul asupra
parteneriatelor în dezvoltarea de investiţii, fiind exemplificate activităţile Reţelei
de comunicare BI Regio din regiunea Bucureşti-Ilfov.

-

Dl Liviu Râncioagă, expert promovare investiţii în ADRBI, a realizat o prezentare
socio-economică a profilului regiunii Bucureşti-Ilfov, a particularităţii sale în cadrul
României şi a oportunităţilor pe care aceasta le poate oferi potenţialilor
investitori.

În finalul conferinţei s-a lansat invitaţia de participare la evenimentul local derulat sub
egida Comisiei Europene şi a Comitetului Regiunilor în cadrul Săptămânii Europene a
Regiunilor şi Oraşelor, OPEN DAYS 2015, Europa în regiunea mea, ce va fi organizat de
către ADRBI la Bucureşti în data de 26 noiembrie 2015.
Detalii
despre
expunerile
realizate
sunt
disponibile
http://www.regioadrbi.ro/evenimente/regiunea-bucuresti-ilfov,-partener-pentruinvestitii-si-dezvoltare-integrata.aspx.
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