
 

                                                     

                                                                          

                                       

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

„iBuy” 
 

 
Bucureşti, 21.11.2019   

 
 
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” 

Prioritatea de investiții 1(b) - „Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor 

de dezvoltare regională, în special a programelor de investiții pentru creștere și locuri 

de muncă și, acolo unde este cazul, a programelor de cooperare teritorială 

europeană, care sprijină inovarea de către actorii din lanțurile de inovare regionale în 

domenii de "specializare inteligentă" și oportunitate de inovare” 

 

Titlul proiectului: „iBuy -  Fostering the role of public authorities as demanders of 

innovation through public procurement” 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov desfășoară în perioada 

01.06.2018 – 30.11.2022 proiectul iBuy – “Fostering the role of public authorities as 

demanders of innovation through public procurement”, implementat  în parteneriat cu 

6 regiuni din Uniunea Europeană, în cadrul Programului de cooperare interregională 

INTERREG EUROPE.  

 

Prin acest proiect se intenţionează studierea unei provocări comune în teritoriile 

partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în mod eficient 

programele de achiziții publice care stimulează inovaţia (IPP), cofinanțate din 



 

                                                     

                                                                          

                                       

Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii. Aceste tipuri de programe sunt menite 

să determine progresul autorităților publice care acționează ca solicitanţi ai inovării, 

concept de bază în cadrul Strategiei Europa 2020. Astfel, iBuy urmărește dezvoltarea 

de modele inovatoare pentru mobilizarea beneficiarilor și a finanțatorilor interesați din 

mediul public și privat, lărgirea numărului și calității rezultatelor instrumentelor 

dezvoltate precum și a impactului politicilor acestora.  

 

În acest context, ADR-BI a desfășurat în data de 21.11.2019 cea de-a treia întâlnire 

tematică cu actorii principali din regiune pentru a analiza bune practici, a dezbate 

sistemul de achiziţii publice din România prin prisma stimulării inovaţiei şi pentru a 

prezenta iniţiative locale din domeniu. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai 

instituţiilor publice centrale şi locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul 

achiziţiilor publice, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri. 

 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/iBuy/  
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Manager de proiect 
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