
 

                                                                        

 
 

 

 

                                                                               
 

 

REGIO şi activităţile de helpdesk  

în Regiunea Bucureşti-Ilfov  
 

 

Liviu Râncioagă, Expert ADRBI 

29 octombrie 2015  



 

                                                                        

ROMANIA - 8 regiuni pentru 

dezvoltare regională 

Din 1998 

Sistemul de dezvoltare regională 

Nivelul naţional 
NUTS 1 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 

 

Nivelul regional 
NUTS 2 

CDR – Consiliul de Dezvoltare Regională 

ADR – Agenţii pentru Dezvoltare 

Regională 

Local level 
NUTS 3 

 



Una dintre cele 276 de regiuni UE, cea mai 

bogată din estul UE (PIB 27100 Euro/loc. în 

SPC) 

În România – cea mai mică suprafaţă, 

singura cu PIB peste media UE28 

 Regiunea Bucureşti-Ilfov 



Populaţia şi economia în regiunea BI 



 

                                                                        

1999- ONG de utilitate publică 

 

2004 – Legea dezvoltării regionale în 

România 

 

2007 -  Organism Intermediar pentru 

Regio 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-

Ilfov (ADRBI) 



P.O.R. 2007-2013 în regiunea BI  

Dezvoltare 

urbană 

Infrastructură 

de turism 

Infrastructură 

de afaceri

  

Infrastructură 

socială 

Infrastructură 

rutieră 



Stadiul implementării P.O.R. 2007-2013 în regiunea BI 

(01 sept. 2015)  



•1.429.000 de locuitori beneficiază de 

implementarea proiectelor de dezvoltare 

urbană 

•10.078 persoane beneficiază de 

modernizarea infrastructurii  pentru servicii 

sociale 

•679 elevi beneficiază de infrastructura 

educaţională reabilitată 

•171 microîntreprinderi sprijinite 

•872 locuri de muncă noi sau menţinute 

•129 km de drum modernizat  

•35% creşterea traficului de marfă şi de 

călători 

•7 min în urban reducerea timpului de 

intervenţie 

•15 min în rural reducerea timpului de 

intervenţie 

Rezultate P.O.R. 2007-2013 în regiunea BI  



Activităţi de comunciare REGIO 

• Evenimente de informare şi 

promovare (conferinţe, seminarii, 

caravane) 

• Comunicare electronică 

(websites,newsletter) 

• Publicaţii şi materiale 

promoţionale 

• Promovare prin materiale video 

şi foto 

• Vizite cu jurnaliştii la locul 

implementării proiectelor 

 

 



Activităţi de Helpdesk REGIO 

• Suport pentru realizarea 

proiectelor 

• Suport pentru respectarea 

identităţii vizuale a 

proiectelor 



Reţeaua Comunicatorilor REGIO 

 
 

 

 

 Autorităţi publice din regiune  

 ONG-uri (profesionale şi de afaceri)   

  Camere de Comerţ 

  Organisme intermediare pentru alte programe 

regionale 

 Mediul academic 

 Mass-media  



Reuniuni Reţeaua Comunicatorilor 

Participarea comunicatorilor REGIO la întâlnirea naţională 2015  



Întâlnirea Reţelei BI Regio la Spaţiul Public European 

Reuniuni Reţeaua Comunicatorilor 



• Conferinţe de presă 

Evenimente cu mass-media 



• Vizite la locul implementării proiectelor 

Evenimente cu mass-media 



www.regioadrbi.ro 

   

http://www.regioadrbi.ro/


www.facebook.com/ADRBI 



•6000 de participanţi 

•>200 parteneri regionali 

şi oraşe 

•>100 ateliere 

•>250 jurnalişti 

•30 locuri de întâlnire 

•>200 de evenimente 

locale în Europa 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bpk5_csqphE 

https://www.youtube.com/watch?v=bpk5_csqphE
https://www.youtube.com/watch?v=bpk5_csqphE


Evenimente ADRBI în Săptămâna Europeană  

a Regiunilor şi Oraşelor 



Conferinţa internaţională ADRBI în Bucureşti 
Conferinţa Regio LOCAL EVENT OPEN DAYS 2015 

 26 noiembrie 2015  

Ediţia 2014 



 

                                                                        

 
 

 

 

                                                                               
 

            Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 
Intermediary Body FOR Regional Operation Programme 

163-165 M. Eminescu Street, Bucharest, Romania 

Phone /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Phone helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: contact@adrbi.ro 

www.adrbi.ro                                     www.regioadrbi.ro 

 

http://www.adrbi.ro/
http://www.regioadrbi.ro/

