
 

 

Eveniment SIDE EVENTS OPEN DAYS 2015 

 ”Regiunea Bucuresti-Ilfov – Integrarea urbana-rurala” 

Bruxelles, 14 octombrie  2015   

                                                                  

În data de 14 octombrie 2015 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADRBI) 

a organizat la sediul din Bruxelles al Parlamentului European evenimentul Regiunea 

Bucuresti-Ilfov – Integrarea urbana-rurala, eveniment SIDE EVENT sub egida Open Days 

2015 http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/side_events.cfm 

In cadrul evenimentului, organizat cu sprijinul doamnei europarlamentar Ana-Claudia 

Tapardel, au susţinut discursuri reprezentanti ai Parlamentului European si Comisiei 

Europene, beneficiari ai REGIO-Programul Operaţional Regional şi experţi din cadrul 

ADRBI.  

Scopul organizarii evenimentului a fost sa promoveze cateva din rezultatele  obtinute prin 

REGIO in Regiunea Bucuresti-Ilfov in perioada 2007-2015 si sa asigure o larga transparenta 

a utilizarii banilor publici, chiar prin vocile beneficiarilor.  

Astfel, in cadrul evenimentului au luat cuvantul: 

- Doamna Ana-Claudia Tapardel, membru al Parlamentului European, a deschis 
conferinta prin oferirea cadrului general al politicii de dezvoltare regionala a 
Uniunii Europene,  subliniind importanta de nivel macro a politicii de coeziune si a 
Programului Operational Regional in Romania de la aderarea statului pana in 
prezent, precum si indiscutabila nevoie de continuare a actiunilor de acest tip 
pentru perioada urmatoare. 

- Domnul Koen Delanghe, reprezentant al Unitatii pentru Romania din cadrul DG 
Regio Comisia Europeana, a afirmat ca va sustine actorii implicati in procesul 
implementarii proiectelor cu fonduri europene si in perioada 2014-2020 si spera ca 
pana la sfarsitul anului 2015 vor fi depuse cat mai multe cereri de rambursare in 
vederea cresterea absorbtiei fondurilor europene. 

- Domnul Cristian Pistol, Director ADIBI, a prezentat proiectele Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov prin care au fost achizitionate 
echipamente performante pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea 
Bucuresti-Ilfov. 

- Doamna Ana Ghidu, Manager de proiect SC Ibiza Golf SRL, a prezentat proiectul 
centrului de afaceri din Bucuresti unde au fost inchiriate spatii pentru terte firme 
IMM care vor avea astfel facilitati avansate de dezvoltare a afacerilor in noul 
centru. 

- Dna Claudia Ionescu, Sef al Departamentului Promovare Regionala si Investitii, a 
prezentat rolul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala, experienta dobandita in cei 
15 ani de activitate, concentrandu-se pe stadiul derularii REGIO in regiunea 
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Bucuresti-Ilfov, amintind totodata cateva proiecte finantate prin acest program, ca 
exemple ce pot constitui modele de cele mai bune practici. 

- Dna Simona Curpan, Expert promovare ADRBI, a evidentiat rolul comunicarii in 
retea pentru asigurarea unei mai bune vizibilitati a REGIO, a asigurarii 
transparentei si sporirii increderii, atat a reprezentantilor autoritatilor publice 
locale, cat si a cetatenilor.  

- Dnul Liviu Rancioaga, Expert investitii ADRBI, a amintit impactul asupra 
parteneriatelor in dezvoltarea de investitii, fiind exemplificate si activitatile 
Retelei de comunicare BI Regio din regiunea Bucuresti-Ilfov. 

In finalul conferintei s-a lansat invitatia 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 in regiunea mea, ce va fi găzduit de 
catre ADRBI la Bucuresti in data de 26 noiembrie 2015. Detalii despre acesta sunt 
disponibile http://www.regioadrbi.ro/evenimente/conferinta-'regio-%E2%80%93-
realizari-si-perspective-in-regiunea-bucuresti-ilfov'-2015.aspx 

 

Prezentările susținute, precum şi fotografii de la eveniment sunt disponibile la: 

www.regioadrbi.ro, secţiunea Evenimente.  

 
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 
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