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Context general -  Regiunea Bucuresti-Ilfov 

Regiunea BI Bucureşti Ilfov 
 

% Regiunea BI în 
România 

Suprafaţa 1 821 km2 13.1% 86.9% 0.76 

Populaţia 2 272 163 loc. 82.89% 17.11% 11.29 

RBI este una dintre cele 

276 regiuni NUTS 2 ale UE 



Sistemul de învățământ public din RBI 
Anul scolar 2015 / 2016 (conform datelor INS din 2017) 
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  Invatamantul 

primar si 

gimnazial 

Invatamanul liceal Invatamant  superior 

Numar 

scoli 

Mii elevi Numar 

licee 

Mii elevi Numar 

institutii 

Mii 

studenti 

Regiunea  

Bucuresti-

Ilfov 

251 172 137 74 33 170,54 

Municipiul 

Bucuresti 
188 141 119 67 32 170,35 

Judetul Ilfov 63 31 18 7 1 0,19 



 
                                                                        

 Organism non-guvernamental, 

non-profit şi de utilitate publică 

 

 1999- ONG de utilitate publică 

 

 2004 – Legea dezvoltării 

regionale în România 

 

 2007-2020 -  Organism 

Intermediar pentru Regio Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti 

ADRBI – Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti-Ilfov 

ADRBI asigură servicii specifice atât pentru autorităţile publice 

locale, cât şi pentru sectorul privat, în vederea dezvoltării 

regiunii Bucureşti-Ilfov 

 



      

      

           

Atributii: 
 

• Elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR), a planurilor si 

programelor aferente la nivelul regiunii 

 

• Organism intermediar pentru Regio - Programul Operational 

Regional (informare si promovare, selectare, contractare, 

monitorizare si verificare proiecte) 

 

 Asigura management tehnic si financiar al Fondului pentru 

dezvoltare regionala 

 

  Promoveaza regiunea si realizeaza activitati care decurg din    

politicile de dezvoltare regionala 

 

http://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/planificare/


POR 2014-2020 
 

Obiectivul general  

 

Creşterea competitivităţi  economice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale 

prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 
condiţilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure 

o dezvoltare durabilă a regiunilor, capabile să 
gestioneze în mod eficient resursele , să valorifice 

potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului 
tehnologic 
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POR 2014-2020 Axa 10 – Infrastructura de 
invăţământ (1) 

Obiective specifice: 

• Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului 

• Creșterea relevanței  învățământului terțiar 
universitar in relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive 
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POR 2014-2020 Axa 10 – Infrastructura de 
invăţământ  (2) 

 Activitati eligibile - construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru :  

 - învățământul anteprescolar si prescolar  (crese si 
gradinite) 

 - învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, 
inclusiv nivelul clasei pregătitoare)  

 - învățământul profesional şi tehnic 

 - învățământul universitar 
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REGIO 2014-2020  

Situatia proiectelor la 15.01.2019 
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Axa 10 - Infrastructura 

educationala 

 Valoare 

alocata  

Mil lei  

 Nr. 

proiecte 

depuse  

Val. 

Nerambur 

sabila  

Mil lei 

10.1 A Crese si gradinite 89.14 34 198.94 
10.1 B Scoli generale 57.5 22 295.42 
10.2 Licee tehnologice 26.16 14 129.3 
10.3 Universitati 71.87 10 185.78 

TOTAL 244.67 80 809.44 



 

REGIO 2014-2020  

Situatia proiectelor la 15.01.2019 

 
 

 

Contracte semnate  P.I. 10.1 A – Crese si gradinite 

 

• Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de 
Management a Proiectelor pentru modernizarea 
infrastructurii scolare si universitare -  “Constructia 
de gradinite in regiunea BI“– val. nerambursabila – 
12,52 mil lei 
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REGIO 2014-2020 – 

Situatia proiectelor la 15.01.2019 

 
 

Contracte semnate  10.1 B – Scoli generale : 

• Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de 
Management a Proiectelor pentru modernizarea 
infrastructurii scolare si universitare – “Constructia 
de scoli in regiunea BI “ – val. nerambursabila 2,15 
mil lei 

 

• Primaria Chitila -  “Construire Scoala primara 
gimnaziala in orasul Chitila” – val. nerambursabila 
22,7 mil lei  
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REGIO 2014-2020 – P.I 3.1 B (1)  
 

P.I 3.1 B – Reabilitare termica a cladirilor  publice  - 
vizeaza cresterea confortului termic din unitatile de 

invatamant,  concomitent cu cresterea eficientei 
energetice a cladirilor 

Activitati eligibile: 

•Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii; 

•Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; 
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REGIO 2014-2020 – P.I. 3.1 B (2)  
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; 

• Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a 
sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 
pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de 
iluminat in clădiri; 

• Sisteme de management energetic integrat pentru 
clădiri si alte activități care conduc la realizarea 
obiectivelor proiectului. 
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REGIO 2014-2020 – P.I. 3.1 B 

Contracte semnate pana la 15.01.2019 (1) 

 
 

 

• “Reabilitare termica Scoala gimnaziala nr. 3 “– Buftea 
– val nerambursabila 1,32 mil lei 

 

• “Reabilitare termica liceul tehnologic Dumitru 
Dumitrescu ( corp laboratoare, corp C5) “–Buftea  - 
val nerambursabila 2,13 mil lei 

 

• “Reabilitare termica liceul teoretic Lucian Blaga” – 
sector 2, - val nerambursabila 4,97 mil lei 
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REGIO 2014-2020 – P.I. 3.1 B 
Contracte semnate pana la 15.01.2019 (2) 
• “Reabilitare termica liceul tehnologic I.C. Bratianu” – 

sector 2, - val nerambursabila 5,22 mil lei 

 

• “Reabilitare termica liceul tehnologic Cezar Nicolau” 
– comuna Branesti  - val nerambursabila  6,86 mil lei 

 

• “Reabilitare termica Colegiul silvic Theodor Pietraru” 
–– comuna Branesti - val nerambursabila  5,53 mil lei 

 

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-
contracte-11012019.pdf 
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http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4190/lista-contracte-11012019.pdf


      

      

           

Obiectivul strategic  constă în sprijinirea unei dezvoltări 
economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor 
regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu 
accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de 
bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai 
slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. 
 

Programul Operational Regional 2007-2013 

 



POR 2007-2013  (1) 
Obiectivul  specific  -  infrastructura de invatamant (DMI 
3.4)  -  îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a 
dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi  a 
centrelor pentru formare profesională 

Activitati eligibile: 

• Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
infrastructurii educaţionale pre-universitare şi 
universitare 

• Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare 

• Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de 
Formare Profesională Continuă 

 

 
17 



POR 2007-2013 Activitati eligibile (2): 
  

• Dotări cu echipamente didactice, echipamente 
pentru pregătirea profesională, echipamente IT;  

• Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi 
speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru 
toate tipurile de infrastructură educaţională. 

 

• Prin POR a fost finantata modernizarea infrastructurii 
educationale iar prin  POS DRU au fost finantate 
proiectele care vizau alte aspecte ale sistemului de 
invatamant (pregatirea personalului didactic, 
prevenirea abandonului scolar etc) 
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REGIO 2007-2013 

DMI 3.4 “Imbunatatirea infrastructurii de 

invatamant” 
15 proiecte finalizate cu o valoare totala 

nerambursabila de 120,12 mil lei 
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Beneficiar Denumirea proiectului 

Consiliul Local al 

sectorului 2 al 

municipiului 

Bucuresti 

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare a Colegiului National "Iulia 

Hasdeu" 

Consiliul Local al 

sectorului 2 al 

municipiului 

Bucuresti 

Reabilitare,modernizare, dezvoltare si 

echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare a Liceului Teoretic 

"C.A.Rosetti" 



REGIO 2007-2013  

DMI 3.4 “Imbunatatirea infrastructurii de 
invatamant (2) 

Beneficiar Denumirea proiectului 

Consiliul Local 

Dascalu 

Consolidarea, Reabilitarea, Extinderea si 

Dotarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 1, 

Dascalu 

Consiliul Local 

Cernica 

Dezvoltare, modernizare si dotare Scoala 

nr. 1 cu clasele I-VIII, comuna Cernica 

Consiliul Local 

Dragomiresti Vale 

Constructia, Extinderea, Consolidarea, 

Modernizarea Cladirilor Campusului 

pentru Grupul Scolar Vintila Bratianu 

Consiliul Local 

Buftea 

Consolidare, Reabilitare, Extindere, 

Modernizare si Dotare Grup Scolar 

Dumitru Dumitrescu 
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REGIO 2007-2013  

DMI 3.4 “Imbunatatirea infrastructurii de 
invatamant” (3) 

Beneficiar Denumirea proiectului 

Comuna Cornetu 
Extinderea si dotarea cu echipament 

didactic a scolii cu clasele I-VIII 

UAT Clinceni 
Extindere Scoala Primara nr. 1, comuna 

Clinceni 

UAT Pantelimon 

Consolidare, reabilitare si extindere 

Scoala cu clasele I-VIII NR. 1 Orasul 

Pantelimon, judetul Ilfov 

UAT Petrachioaia 

Reabilitare termica in vederea 

eficientizarii energetice a Scolii 

Petrachioaia 
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REGIO 2007-2013  

DMI 3.4 “Imbunatatirea infrastructurii de 
invatamant” (4) 

Beneficiar Denumirea proiectului 

UAT Buftea 
Reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 1 

din orasul Buftea, jud. Ilfov 

UAT Peris 

Reabilitare Liceul nr.1 corp A cladire 

veche si corp B cladire noua din comuna 

Peris, jud. Ilfov 

UAT Moara Vlasiei 

Reabilitarea (eficientizarea energetica) 

Scoala Gimnaziala nr. 1, Moara Vlasiei, 

jud. Ilfov 

UAT Mogosoaia 
Reabilitare si consolidare Scoala 

gimnaziala nr. 1, Mogosoaia, jud Ilfov 
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REGIO 2007-2013  

DMI 3.4 “Imbunatatirea infrastructurii de 
invatamant” (5) 

Beneficiar Denumirea proiectului 

UAT Afumati 

Extindere Scoala Generala nr. 1, clasele I-

IV, Sos. Bucuresti-Urziceni, cu un corp de 

cladire parter 
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Mai multe informatii in Brosura electronica 
http://www.regioadrbi.ro/brosura-

electronica/ro/index.html 
 

http://www.regioadrbi.ro/brosura-electronica/ro/index.html
http://www.regioadrbi.ro/brosura-electronica/ro/index.html
http://www.regioadrbi.ro/brosura-electronica/ro/index.html


Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (1) 

24 

 

Colegiul National Iulia Hasdeu, sector 2, Bucuresti 



Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (2) 
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Liceul C.A Rosetti, sector 2, Bucuresti 



Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (3) 
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Scoala gimnaziala comuna Dascălu, jud Ilfov  



Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (4) 
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Grup scolar Dumitru Dumitrescu , oras Buftea 



Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013 (5) 

28 

Scoala generala nr. 1, oras Pantelimon 



REZULTATE  REGIO 2007-2013 in regiunea BI 

• 15 - Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate 
- infrastructura pentru educaţie preuniversitară 

 

• 8774  - Elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ 
preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată  

 

• 665 - Copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate 
care beneficiază de unităţi de învăţământ reabilitate/ 
modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru 
educaţie preuniversitară 
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REGIO 2014-2020 

 

 

Evenimente de promovare la BRUXELLES 

5 – 7 februarie 2019  
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            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: helpdesk@adrbi.ro 

 

 

 

  

                                   

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

www.facebook.com  / adrbi 

www.adrbi.ro  
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