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 Organism non-guvernamental, 

non-profit și 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, București

ADRBI – Agenția pentru Dezvoltare Regională 

București-Ilfov

ADRBI asigură servicii specifice  pentru autorităţile publice 

locale,IMM,ONG-uri,în vederea dezvoltării socio-economice și a 

coeziunii regiunii Bucureşti-Ilfov



REGIO 2014-2020 

Alocare regiunea Bucuresti-Ilfov 451.736.907 euro
Obiectiv: Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea

condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale,
infrastructurii și serviciilor

330
Proiecte depuse

59
Proiecte respinse

220
Proiecte 

contractate

74
Proiecte finalizate



Alocarea fondurilor REGIO 2014-
2020 

în regiunea București-Ilfov
pentru acțiunile destinate

creșterii eficienței energetice

Axa 3 - Creșterea eficienței energetice
Euro

299 milioane

3.1 A  Eficiență energetică - clădiri rezidențiale 99 milioane

3.1 B  Eficiență energetică - clădiri publice 45 milioane

3.1 C  Eficiență energetică - iluminat public 5 milioane

3.2 Mobilitate urbana durabilă 149.9 milioane



Alocarea fondurilor REGIO 2014-2020 
în regiunea București-Ilfov pentru acțiunile destinate 

regenerării urbane 

Axa 5 - Patrimoniu cultural și regenerare urbană 
– spații verzi 

Euro
40 milioane

5.1 Monumente istorice 26 milioane

5.2 Regenerare urbană – spații verzi 14 milioane



Stadiul implementării REGIO 2014-2020 (I)
- martie 2021 -

Prioritatea de Investiții (P.I.) Proiecte 

Contractate

Valoarea solicitată

Mil EUR

Proiecte 

finalizate

3.1 A Eficiență energetică

- clădiri rezidențiale

102 208,22 69

3.1 B Eficiență energetică

- clădiri publice

16 19,25

3.1 C Eficiență energetică 

– iluminat public

4 10,53

3.2 Mobilitate urbană 20 244,29

5.1 – Consolidare monumente 10 30,22 1

5.2 Regenerare urbană 

– spații verzi

4 11,76

6.1 – Infrastructura rutieră 1 24,50



Stadiul implementării REGIO 2014-2020 (II)
- martie 2021 -

Prioritatea de Investiții 

(P.I.)

Proiecte 

Contracta

te

Valoarea 

solicitată

Mil EUR

Proiecte 

finalizate

Axa 10 62 169,03 4

• 26 de proiecte – creşe şi grădiniţe

• 16 proiecte – şcoli

• 11 proiecte – licee tehnologice

• 9 proiecte - universităţi



Lectii invatate din implementare (1)

Din punctul  de vedere al beneficiarului:

-Identificarea corectă a necesităților care 

trebuie rezolvate prin proiect / scopul 

proiectului

-Documentatie tehnico-economică de bună 

calitate  : Expertize, SF, DALI, PT etc

-Echipă pentru managementul proiectului bine pregătită și 
implicată/dedicată proiectului

-Constructor serios care să execute lucrări de calitate



Lectii invatate din implementare (2)

Din punctul  de vedere al finanțatorului:

-Legislație clară, inclusiv legislația 

privind ACHIZIȚIILE PUBLICE

-Birocrație scăzută: Ghidul Solicitantului 

simplu, platforma informatică usor de utilizat 

(My SMIS 2014), proceduri de raportare si 

verificare simple

-Asigurarea la timp a fondurilor necesare efectuării plăților / 
rambursărilor cheltuielilor efectuate de beneficiar



Implicarea autorităților publice locale pentru creșterea 
eficienței energetice și realizarea unui mediu curat

• Existența  fondurilor europene  în implementarea cu succes a 
strategiilor pentru creșterea eficienței energetice și celor de 
protecție a mediului – în vederea reducerii amprentei de 
carbon.
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Str. M. Eminescu 163, București

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; 

+4021.315.96.65 

E-mail: helpdesk@adrbi.ro

www.adrbi.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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http://www.adrvi.ro/

