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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 –uri, ONG-uri în vederea dezvoltării socio-

economice și a coeziunii regiunii Bucureşti-Ilfov 

 



 
Dezvoltarea regională în România  

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 mil. Euro (FEDR+BS) 
 

  2021-2027 

Alocare regiunea BI : 599 mil. Euro ( FEDR) 
 

 



   REGIO 2014-2020 -regiunea București-Ilfov 

Obiectiv:  Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, serviciilor și 
infrastructurii 

330 
Proiecte depuse 

 

59 
Proiecte respinse 

 

219 
Proiecte 

contractate 

75 
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 urbană 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) 

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) 
 

Infrastructura educationala Proiecte 

Contractate 

Valoarea 

solicitată 

Mil EUR 

Proiecte 

finalizate 

Axa 10 62 169,03  5 

• 26 de proiecte – creşe şi grădiniţe 

• 16 proiecte – şcoli 

• 11 proiecte – licee tehnologice 

• 9 proiecte - universităţi 



Lecții învățate din implementare (1) 

Din punctul  de vedere  al beneficiarului: 

 

1.Identificarea corectă a necesităților care trebuie rezolvate prin 
proiect / scopul proiectului 

 

2.Documentație tehnico-economică de bună calitate: Expertize, 
SF, DALI, PT etc 

 

3.Echipă pentru managementul proiectului bine pregătită și 
implicată/dedicată proiectului 

 

4.Constructor serios care să execute lucrări de calitate 



Lectii învățate din implementare (2) 

 

Din punctul  de vedere al finanțatorului: 

 

 

1.Legislație clară, inclusiv legislația privind ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

2.Birocrație scăzută: Ghidul Solicitantului simplu, platforma 
informatică ușor de utilizat (My SMIS 2014), proceduri de 
raportare și verificare simple 

 

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



Programul Operational RegionalBI 2021-2027 
 ÎN CONSULTARE PUBLICĂ  

• 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 

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

Sprijinirea 

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

 start-up-urilor, spin-ofurilor 

 structurilor  de transfer 
tehnologic, 

 incubatoarelor  și 
acceleratoarelor de afaceri 

  clusterelor 

 

 

 



Prioritatea 2 : O regiune digitalizată – 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 prietenoasă cu mediul – 120 mil 
Euro 

 Creșterea eficienței 

energetice în clădirile 

rezidențiale și publice 

 

 Crearea / modernizarea / 

extinderea 

infrastructurilor verzi 

(parcuri, grădini, scuaruri 

etc.) și a acoperișurilor 

verzi 

 



Prioritatea 4 :  O regiune cu mobilitate ridicată și emisii 
scăzute de carbon - 115 mil Euro 

 
• Investiții destinate 

îmbunătățirii infrastructurii 

utilizate pentru prestarea 

serviciului de transport 

public urban curat 

 

• Investiții destinate 

digitalizării sistemelor de 

transport public urbane 

 



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

• Construirea 

infrastructurii 

intermodale de marfă în 

mediul rural în vederea 

asigurării conectivității la 

TEN-T (platformă și 

clădiri operaționale, 

racorduri de drumuri de 

acces și operaționale, 

pasaje, cale ferată de 

acces și operatională.) 



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

• Investiții în infrastructura 
educațională: învățământ 
timpuriu, primar, gimnazial, 
profesional și tehnic, 
universitar 



Prioritatea 7 - O regiune atractivă – 37,21 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 și 
extraurbane 



Prioritatea 8 –Asistență tehnică – 28,2 mil Euro 

 Activitățile 
pentru  funcționarea AM-ului 

 Activitățile de informare și 
comunicare 

 Întocmirea de studii și analize 
necesare pentru evaluarea 
implementării programului 



 

 

             

             

            

              

 

Str. M. Eminescu 163, București 

Telefon /Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65  

 

E-mail: contact@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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