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14 ani ca Organism Intermediar pentru 

Programul Operațional Regional (POR)

Planuri de Dezvoltare Regională 

Strategii de inovare/specializare 

inteligentă 

Peste 20 ani de activitate 
în planificare și 
dezvoltare regională



Autoritate de management 

Programul Operational Regional

Bucuresti-Ilfov  2021-2027

• Legea 277/ 2021 pentru aprobarea OUG 122/2020 pentru eficientizarea procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România,
Art.3

• HG 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților
și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe
nerambursabile 2021-2027

• ADRBI titular pentru Programul Operațional Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027
privind elaborarea programului in vederea aprobarii prin decizia Comisiei Europene 



Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov
2021-2027 

• Document de programare multianual care reflectă strategia regiunii in vederea
îndeplinirii obiectivelor de politică și obiectivelor specifice stabilite prin Politica de 
Coeziune a UE

• Contribuie la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov prin 
intermediul a 8 PRIORITĂȚI, conturate având la bază prioritățile 

- Planului de Dezvoltare Regională BI 

- Strategiei de Specializare Inteligentă BI 2021-2027

- Raportul de țară din 2019 al CE

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



VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV

Valorificarea potențialului competitiv și  îmbunătățirea capacitătii de a oferi cetățenilor  

un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv, 

prin promovarea 

inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne,

educație și oportunități de afaceri,

având  în vedere 

eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2

și adaptarea la provocările climatice



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

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică



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

•INOVAREA : Sprijinul inovării interne în IMM-uri; Sprijinirea IMM-urilor pentru
implementarea unui transfer tehnologic; Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice și a 
clusterelor de inovare

•DIGITALIZAREA : Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor; Sprijin pentru
atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM.

•COMPETITIVITATEA IMM-urilor : Sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării spin-off-
urilor inovatoare; Sprijinul modernizării capacităților tehnologice ale IMM-urilor; Sprijinul
antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și
acceleratoarelor de afaceri

•COMPETENȚELE : Sprijin pentru dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru
inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc.

Acțiuni 
POR BI 

• 120,52 milioane euro FEDR (alocare totala 301,3 mil euro)Buget



P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - INOVARE -1

Acțiuni 
POR BI 

/

Alocare

1. Sprijinirea inovării interne (in-house) în IMM-uri. Construcția de noi

departamente de CDI (laboratoare/centre de CDI etc,), modernizarea, extinderea

și/sau operaționalizarea acestora, însoțită în mod obligatoriu de dotarea cu active

corporale şi necorporale specifice activității de CDI; realizarea de activități inovatoare

ce includ toate activitățile de CDI. – 30 mil Euro (FEDR+BS)

2. Sprijinirea IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic.

Dotarea cu active fixe corporale si necorporale specifice; activităţi de dezvoltare

experimentală (construire şi testare prototipuri, serie 0, realizare şi operare planuri

pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării etc.); achiziția de servicii de

transfer tehnologic, activităţi de inovare (studii tehnice, obţinerea şi validarea

proprietăţii industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă

pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, etc.); activităţi de introducere în

producţie (de ex. pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesare, pregătire de

fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare, inclusiv specializări necesare pentru

personalul din IMM etc) - 30 mil Euro (FEDR+BS)



P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - INOVARE-2

Acțiuni 
POR BI

/

Alocare

3 Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) - Crearea şi
dezvoltarea parcurilor tehnologice și științifice (PST), respectiv construcţia,
extinderea şi/sau dotarea cu echipamente și software necesare;
achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice etc.– 40 mil Euro
(FEDR+BS)

4 Sprijinirea clusterelor de inovare - Dotarea cu active fixe corporale și

necorporale pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune ale clusterului și/sau

modernizarea facilităților CD comune existente; activități de inovare în cluster

(obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care

aparțin clusterului, achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării

etc.); activități de exploatare si promovare a clusterului – 10 mil Euro (FEDR+BS)



P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - DIGITALIZARE

Acțiuni 
POR BI

/

Alocare

1. Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în

IMM. Sprijinirea IMM-ului prin intermediul unor vouchere pentru digitalizare

necesare pentru implementarea a minimum 7 din cele 12 tehnologii digitale vizate

de ”Indicele economiei și societății digitale - DESI 2020”– 10 mil Euro

(FEDR+BS)

2. Sprijin pentru transformarea digitală a IMM prin: investiții pentru

adoptarea noilor tehnologii, a instrumentelor și serviciilor digitale necesare inovării

modelului de afaceri și/sau proceselor de producție (digitalizarea comunicării cu

furnizorii/clienții; digitalizarea colectării datelor; digitalizarea proceselor interne;

digitalizarea managementului datelor financiare; digitalizarea managementului

resurselor, investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetică – 35

mil Euro (FEDR+BS)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5481


P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - Competitivitate IMM-uri -1

Acțiuni 
POR BI 

/

Alocare

1. Sprijinirea dezvoltării de start-up-uri și creării de spin-off-uri.

Investiții în active fixe corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de tip start-up

(întreprinderi nou-înființate inovatoare cu o vechime de maxim 3 ani) și de tip spin-off

(întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii

de cercetare de drept public - instituţie de CD sau de învăţământ superior) legate de

activități de inovare – 50 mil Euro (FEDR+BS)

2. Sprijinirea modernizării capacităților tehnologice ale IMM-urilor.
Finanțarea cu prioritare a microîntreprinderilor, dar și a întreprinderilor mici și mijlocii

pentru investiții productive în echipamente, tehnologii și utilaje inovative, având ca

scop final dezvoltarea comercială (și unde va fi cazul și internaționalizarea) și crearea

de noi locuri de muncă – 80 mil Euro (FEDR+BS)



P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - Competitivitate IMM-uri -2

Acțiuni 
POR BI 

/

Alocare

Buget

3. Sprijinirea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și/sau

operaționalizarea incubatoarelor de afaceri. Investiții pentru

crearea/dezvoltarea incubatoarelor de afaceri prin construirea spațiilor aferente și

dotarea acestora cu active fixe corporale și necorporale, dezvoltarea serviciilor prestate

în funcție de cerințele IMM rezidente (servicii de contabilitate, juridice, financiare, de

marketing, mentorat, consiliere managerială, formare profesională pentru nevoile

actuale și viitoare ale pieței, stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului etc.) – 12,5

mil Euro (FEDR+BS)



P 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice - Competenţe IMM-uri

Acțiuni 
POR BI 

/

Alocare

Buget

1. Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare,

modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară
Acordarea de vouchere de formare profesională pentru cel puțin un angajat din cadrul

IMM din domeniile regionale de specializare inteligentă, fie pentru acumularea de noi

cunoștinte pentru specializare inteligentă și/sau tranziție industrială și/sau

antreprenoriat, fie pentru formare de competențe avansate necesare exploatării noilor

tehnologii sau orice alt tip de formare profesională necesară la nivelul IMM în linie cu

domeniile regionale de specializare inteligentă – 3,2 mil Euro (FEDR+BS)

2. Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în
procesul de descoperire antreprenorială. Se vor organiza sesiuni de

formare a managerilor/angajaţilor in domeniile: managementul inovării; stabilirea

strategiei de inovare şi a portofoliului de proiecte; protecţia proprietăţii intelectuale şi

valorificarea creaţiilor prin transfer de tehnologii; realizarea transformărilor

organizaţionale pentru a face din inovare o competenţă cheie; analiza şi evaluarea

performanţelor din inovare ale organizaţiei etc.– 0,6 mil Euro (FEDR+BS)



P 2 - O regiune digitalizată

Acțiuni 
POR BI 

/

Alocare

Buget

1. Sprijin pentru digitalizarea administrației publice
2. Sprijin pentru intervenții de tip oraș inteligent (“smart-city”)

– servicii TIC pentru guvernare, aplicaţii, e-servicii (APL, autorităţi
centrale) - servicii și aplicații digitale noi oferite de instituții publice,
plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din
RBI, inclusiv sprijin pentru securitate cibernetică și interoperabilitate
necesare acestor noi servicii și aplicații digitale.
– 148, 25 mil Euro (FEDR+BS)



• Tipuri de investitii din PNRR

PNRR - Componenta 7 – Transformare digitala

1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

2. Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud

3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

4. Digitalizarea sistemului judiciar

5. Digitalizare în domeniul mediului

6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale

7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

….. Informatii: https://mfe.gov.ro/pnrr/

http://www.adr.gov.ro/
https://mfe.gov.ro/pnrr/


• Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-
urilor - Pentru schema de digitalizare a IMM-urilor se prevad 5492 de IMM-uri
beneficiare (graturi pana in 100000 Euro)    

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 achiziții de hardware TIC; 

 dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de 
automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; 

 achiziții de tehnologii blockchain; 

 achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented 
reality, virtual reality; 

 achiziționare website de prezentare; 

 achiziția de servicii de tip cloud și IoT; 

 instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; 

 consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-
urile etc

PNRR - Componenta 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare



Prioritati de investitii: Digitalizarea în educație

• Investițiile în echipamentele de infrastructură digitală sunt necesare pentru
creșterea interoperabilității în domeniul educației, pentru creșterea calității
și a relevanței mediilor de învățare

• Dezvoltarea unei infrastructuri educationale unitare, la nivel național, care 
să deservească procesul educațional

• Interconectarea bazelor de date educaționale existente si/sau in proces de 
dezvoltare

• Informatii:   https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-1.pdf

Programul POCIDIF 2021-2027

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-1.pdf


Prioritatea de investitii: Digitalizarea în cultură

• Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de 
date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele
digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, etc)

• Informatii:   https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-
1.pdf

Programul POCIDIF 2021-2027

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-1.pdf


• Prioritatea de investitii: Digitalizarea în administrația publică

• Sistemul informatic al ANAF are in prezent sute de aplicatii pe o 
infrastructura nefunctională. Solutiile sunt invechite tehnologic și
functional (ex. trezorerie). Având în vedere numărul de aplicatii
acestea au probleme de interoperabilitate. Se va finanța reproiectarea
(reengineering) intregului sistem informatic ca un singur sistem
integrat.

• Upgrade al sistemului informatic Casei Națională de Pensii Publice
atât functional cât și infrastructura. Se va finanța organizarea și
realizarea preluarii complete a datelor istorice

Informatii:   https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-1.pdf

Programul POCIDIF 2021-2027

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/52354fbf69c78fa11a781b062a7fd360-1.pdf


ADRBI - Consultare IMM-uri pentru economie circulară

Apel de 
idei de 
proiecte

Buget

Pentru P1 – Includerea acţiunii pilot Sprijin pentru IMM în vederea
implementării unor soluții inovative de economie circulară.

soluții inovative de economie circulară în domeniile: TIC, Industrii
Culturale și Creative, Sisteme și Componente Inteligente
(electronică, optoelectronică, mecatronică, microelectronică etc.),
Materiale Avansate, Noi Alimente și Siguranță Alimentară și
Sănătate

Formular disponibil pentru colectarea datelor
- https://bit.ly/3rVe9Cq



Vă mulțumim!

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Str. Mihai Eminescu 163, sector 2, București

Telefon /Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65 

E-mail: contact@adrbi.ro 

www.adrbi.ro 


