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Strategia de promovare şi atragere a 

investiţiilor pentru dezvoltarea Regiunii 

Bucureşti-Ilfov  

2017-2020 

 



• Pe lângă rolul de organism intermediar pentru POR, 

 în baza legii 315/2004 a dezvoltării regionale, ADRBI 

•  identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte de 

interes regional şi local, precum şi proiecte de 

cooperare intraregională;  

• promovează, cu sprijinul consiliului pentru 

dezvoltare regională, regiunea şi atragerea de 

investiţii străine; 

• dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare 

din Uniunea Europeană şi participă la 

implementarea proiectelor internaţionale de interes 

regional şi local 
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CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (1) 



• Obiectivele fundamentale ale ADRBI, conform 

Statutului Agenţiei şi ROF 

a) Mărirea impactului investiţional pentru coeziunea economică 

şi socială prin gestionarea eficientă a programelor şi 

proiectelor; 

b) Dezvoltarea competenţelor regionale privind politica 

regională, programarea şi realizarea investiţiilor pentru 

coeziunea economică şi socială; 

c) Promovarea cooperării intraregionale, interregionale şi 

transnaţionale, în scopul realizării unor proiecte care 

vizează inovarea şi transferul de know-how; 

d) Atragerea de investiţii publice, private sau mixte în regiune. 

 

 
www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (2) 



• Instituţional 

– ADRBI – asumarea unui rol activ în promovarea 

Regiunii Bucureşti-llfov pentru a contribui la 

dezvoltarea durabilă a acesteia. 
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CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (3) 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (1) 

Surse: Analizeeconomice.ro, INS 

2016 Sursa: Eurostat 2015, publicat 2017 

Produsul intern brut / regiuni (PCS/locuitor, %) 
PIB reg. Bucureşti-Ilfov =  

136% media UE 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (2) 

Surse: Analizeeconomice.ro, INS 

2016 

Produsul intern brut / regiuni (PCS/locuitor, %) 
PIB reg. Bucureşti-Ilfov =  

238% media RO (16500 euro/loc.) 

Sursa: Eurostat 2015, publicat 2017 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (3) 
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Produsul intern brut regional, pe categorii de resurse 

Sursa: INS, 2016 

CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (4) 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (5) 

Sursa: BNR, Raport 2016 

Soldul ISD la 31 decembrie 2016 

Repartizarea pe regiuni de dezvoltare 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (6) 

Sursa: BNR, Raport 2016 

Soldul ISD la 31 decembrie 2016 

Repartizarea pe regiuni de dezvoltare 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (7) 
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• Regiunea Bucureşti-Ilfov  
– Rata şomajului – 1,6% (aprilie 2017) – cea mai scăzută 

din ţară 

– Capital uman: cu înaltă calificare (46 la sută din totalul 

populației cu vârsta între 30 și 34 de ani), proporție 

superioară mediei europene (37,9 la sută), în timp ce 

pentru celelalte zone ale țării, nivelul este de circa două 

ori mai redus. 1/3 total studenţilor din România 

– IMM - 23% din totalul naţional 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (8) 



• Servicii: 

– Educaţie, resurse umane, cercetare, dezvoltare, inovare  

– Logistice (administraţie publică, informaţii şi comunicaţii, 

tranzacţii imobiliare, financiare, asigurări etc.) 

– IT&C 

– Turism 

• Industrie: Utilizarea parcurilor industriale şi tehnologice 

existente şi dezvoltarea de noi facilităţi; industriile creative 

• Agricultura: culturi bio  
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SECTOARELE ŢINTĂ 



• Promovarea Regiunii ca spaţiu prielnic afacerilor, atragerii 

de capital şi know-how în vederea dezvoltării durabile.  
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OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI 



• dezvoltarea contactelor cu potenţialii investitori 

• apartenenţa la organisme sau instituţii  

• accesul la studii de specialitate 

• participarea la anumite conferinţe/congrese/târguri etc.  
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PLAN DE ACŢIUNI 



DE CE AVEM NEVOIE DE O STRATEGIE 

REGIONALĂ 

 Problemele depăşesc graniţele administrative 

locale/regionale/naţionale (trafic, poluare, infrastructură 

de transport/sănătate/comunicaţii, infracţiuni, sărăcie, 

fluxuri de populaţie etc.) 

 

 O strategie comprehensivă: 

Duce la o dezvoltare integrată a regiunii 

Facilitează accesul investitorilor 

Sporeşte cooperarea instituţională pentru o 

dezvoltare echilibrară şi reducerea disparităţilor 

Sprijină autorităţile locale să atragă noi surse de 

finanţare 
 

 



ONLINE 
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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: helpdesk@adrbi.ro 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

  www.facebook.com /adrbi 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

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

