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Ați primit acest mesaj, deoarece vă aflați în baza de 

contacte a ADRBI. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje din 

partea noastră, vă rugăm sa trimiteți un e-mail la 

contact@adrbi.ro, cu subiectul "dezabonare". 

Supunem în vederea transmiterii de observații/propuneri/critici 
al doilea Draft al Programului Operațional Regional 2021-2027 
București-Ilfov. Programul își propune să asigure continuitatea 
viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a 
regiunii, având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare 
Regională (PDR) București-Ilfov 2021-2027 și cele ale Strategiei 
de Specializare Inteligentă (RIS/S3) București-Ilfov 2021-2027, 
inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea 
politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în 
"Raportul de țară din 2019 privind România". 

 
Față de varianta anterioară, a fost completat conținutul cadru și 
au fost integrate observațiile primite din partea Comisiei 
Europene și a partenerilor naționali și locali. A fost propusă o 

abordare privind dezvoltarea urbană integrată (care va trebui, în final, să fie decisă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
București-Ilfov) și au fost făcute modificări ale încadrărilor diferitelor acțiuni în obiectivele de politică europeană, 
determinate de modificări ale proiectelor de regulamente europene. Am revizuit, de asemenea , documentele suport care 
sintetizează conținutul esențial al programului (acțiuni, indicatori, tipuri de intervenții). Mai multe detalii. 
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La mijlocul perioadei de implementare a Cadrului de Parteneriat pentru România, 

Grupul Banca Mondială realizează o evaluare a performanței și a înțelegerii 

contextului local (Performance and Learning Review) care le va permite să își 

adapteze programul la noile provocări și priorități. 

Puteți participa la procesul de consultări, împărtășind opiniile dumneavoastră cu 

privire la prioritățile de dezvoltare din România, prin intermediul câtorva sondaje 

scurte. Procesul de consultare e deschis până pe data de 3 mai. Mai multe detalii    

EURACTIV România a organizat, în data de 21 aprilie 2021, webinarul "Proiecte de 

succes. Oportunități. Lecții învățate", parte a proiectului "Let's Meet Cohesion 

Policy: A Journey through Regions’ Challenges and Succes Stories”, implementat 

de EURACTIV. Autorități și beneficiari au vorbit despre fondurile de coeziune și 

rolul lor în sprijinirea comunităților locale, a instituțiilor de învățământ, cercetării 

sau a educației pentru copii defavorizați. În cadrul evenimentului, domnul Dan 

Nicula, Director General al ADR București-Ilfov, a prezentat rolul Programului 

Operațional Regional în dezvoltarea regiunii București-Ilfov. Citește mai mult 
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