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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



Sistemul regional în România

8 regiuni de dezvoltare regională NUTS 2, grupare de judeţe



Regiunea Bucureşti-Ilfov

Municipiul Bucureşti

8 oraşe

32 de comune



Sistemul funcţionării Regio – Programul 

Operaţional Regional 2007-2013; 2014-2020

Autoritatea de Management (AM) – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei

(fost MDRT, MDRAP, MDRAPFE, MLPDA)

8 Organisme Intermediare (OI): ADR NE, ADR SE, ADR 
Sud-Muntenia, ADR Centru, ADR SV Oltenia, ADR Vest, 

ADR NV, ADR Bucureşti-Ilfov

IMM*

Autorităţi
publice locale, 

consilii 
judeţene

Instituţii
publice 
centrale

Unităţi de 
cult, ONG

Grădiniţe, 
şcoli, licee**, 
universităţi

*) În perioada 2014-2020, regiunea Bucureşti-Ilfov nu a avut alocare pentru mediul privat

**) Pentru acestea solicitanţii eligibili au fost autorităţile publice locale



Surse primare de informare

https://mfe.gov.ro/ https://inforegio.ro/ro/

https://mfe.gov.ro/
https://inforegio.ro/ro/


Dezvoltarea regională în România prin REGIO 2007-
2027

Evolutia bugetelor alocate

 2007-2013

Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro (FEDR+BS)

Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro (FEDR+BS)

 2014-2020

Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro (FEDR+BS)

Alocare regiunea BI: 451,7 mil. Euro (FEDR+BS)

 2021-2027

Alocare regiunea BI: 599,55 mil. Euro (doar FEDR)



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 – monumente istorice şi spații verzi

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 

contractate
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



Obiectivul strategic general al
REGIO BI 2021-2027

• Este acela de a sprijini regiunea București-Ilfov în
valorificarea la întregul potențial a avantajelor pe care le
deține, cu accent pe abordarea integrată a provocărilor
specifice în vederea dezvoltării mediului de afaceri, a
infrastructurii și a serviciilor publice în beneficiul oamenilor,
mediului și economiei



• Prioritatea 1 :  O regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

• Prioritatea 2 : O regiune digitalizata

• Prioritatea 3 : O regiune cu orașe

prietenoase cu mediul

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

REGIO BI 2021-2027 ÎN CONSULTARE PUBLICĂ (1)

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/


REGIO BI 2021-2027 ÎN CONSULTARE PUBLICĂ (2)

• Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate 
ridicată și emisii scăzute de carbon

• Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

• Prioritatea 6 - O regiune educată

• Prioritatea 7 - O regiune atractivă

www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

http://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/


REGIO BI 2021-2027 in CONSULTARE PUBLICA (3)

• Domenii in care va exista finantare

Domeniile de specializare inteligentă și inovare (IT&C, industrii 

culturale si creative, noi alimente, materiale avansate, sisteme si 

componente inteligente), IMM-uri, digitalizare, eficiență 
energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, 

biodiversitate, infrastructură educațională, turism și 
cultură/patrimoniu cultural



Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare 
și întreprinderi dinamice -115 mil Euro

Sprijinirea

 IMM-urilor (investiții CDI, 
digitalizare, productie, 
antreprenoriat) 

 start-up-urilor, spin-off- urilor

 structurilor  de transfer 
tehnologic,

 incubatoarelor  si 
acceleratoarelor de afaceri

 clusterelor



Prioritatea 2 : O regiune digitalizata – 73 mil Euro

 Investitii pentru digitalizarea 
serviciilor publice la nivel 
local/județean/regional

 Investitii pentru intervenții 
de tip oraș inteligent 
(“smart-city”)



Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul –
120 mil Euro

 Cresterea eficienței 

energetice in cladirile 

rezidentiale si publice

 Crearea / modernizarea / 

extinderea  spațiilor verzi

si a acoperisurilor verzi



Prioritatea 4 : Îmbunătățirea mediului urban prin 
regenerarea spațiilor publice-115 mil Euro

• Investiții destinate 

îmbunătățirii infrastructurii 

utilizate pentru prestarea 

serviciului de transport 

public urban curat

• Investitii destinate 

digitalizarii sistemelor de 

transport public urbane



Prioritatea 5 - O regiune accesibilă - 42,5 mil Euro

• Construirea

infrastructurii 

intermodale de marfa in 

mediul rural in vederea 

asigurarii conectivitatii la 

TEN-T (platforma si 

cladiri operationale, 

racorduri de drumuri de 

acces si operationale, 

pasaje, cale ferata de 

acces si operationala



Prioritatea 6 - O regiune educată- 68,64 mil Euro

• Investitii in infrastructura 
educationala: invatamant 
timpuriu, primar, gimnazial, 
profesional si tehnic, 
universitar



Prioritatea 7 - O regiune atractivă – 9,09 mil Euro

 Valorificarea potențialului 
turistic prin amenajarea 
obiectivelor turisice și 
dezvoltarea infrastructurilor 
de agrement în zonele 
urbane si extraurbane

 Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate 
activităților culturale în 
zonele urbane si 
extraurbane



Prioritatea 8 –Asistenta tehnica – 28,2 mil Euro

 Activitățile 
pentru funcționarea AM-
ului

 Activitățile de informare și 
comunicare

 Întocmirea de studii și 
analize necesare pentru 
evaluarea implementării 
programului



REGIO BI 2021-2027
• REGIO BI – va finanța proiecte care vor diminua decalajele de 

dezvoltare existente incă între localitățile din Ilfov si București.

• Regiunea BI are cel mai înalt potențial socio-economic și cel 
mai ridicat nivel de trai, evidențiindu-se ca motor de creștere 
economică 



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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Informare la sursă
http://2014-2020.adrbi.ro/
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https://www.facebook.com/adrbi

https://www.adrbi.ro/comunicare/abo

nare-newsletter/

http://2014-2020.adrbi.ro/
https://www.facebook.com/adrbi
https://www.adrbi.ro/comunicare/abonare-newsletter/


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/

