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

Obiectiv specific
Dezvoltarea și sporirea

capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea

tehnologiilor avansate

1.1. Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ - Proof of 
Concept
1.2. Sprijin pentru dezvoltarea de produse/procese noi sau semnificativ
îmbunătățite
1.3. Sprijin pentru valorificarea potenţialului facilităților de CDI existente în
strânsă legătură cu nevoile de inovare ale IMM.
1.4. Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM, inclusiv prin
stimularea colaborării interregionale și internaționale.
1.5. Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele
Science Park”

Obiectiv specific
Valorificarea avantajelor
digitalizării, în beneficiul

cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și

al autorităților publice

1.6. Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM

1.7. Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM



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

Obiectiv specific
Intensificarea creșterii

sustenabile și creșterea
competitivității IMM-urilor și
crearea de locuri de muncă
în cadrul IMM-urilor, inclusiv

prin investiții productive

1.8. Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a 
microîntreprinderilor

1.9. Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin instrumente financiare

1.10. Sprijinirea antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

Obiectiv specific
Dezvoltarea competențelor

pentru specializare
inteligentă, tranziție

industrială și antreprenoriat

1.11. Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare
tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc.

1.12. Sprijin pentru procesul regional de descoperire antreprenorială (EDP) 

1.13. Sprijin pentru consolidarea capacităților pentru implementarea, 
monitorizarea, evaluarea și actualizarea RIS3 BI

BUGET 149,822 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 374,555 milioane Euro) 



Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Obiectiv specific
Valorificarea avantajelor
digitalizării, în beneficiul

cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și

al autorităților publice
(FEDR)

Sprijin pentru digitalizarea administrației publice prin platforme sau alte
soluții digitale inovative de livrare a serviciilor publice și aplicații de tip
smart city
-investiții pentru dezvoltarea de servicii e-guvernamentale, platforme,
aplicații sau alte soluții digitale noi sau semnificativ îmbunătățite, oferite
de instituțiile publice, plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al
întreprinderilor din regiune, inclusiv sprijin pentru securitate cibernetică și
interoperabilitate

BUGET 30 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 75 milioane Euro)

Această prioritate susține instrumentul teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate,
40% din alocare fiind destinată proiectelor cuprinse în strategiile de dezvoltare teritorială integrate

depuse de autoritățile publice locale din regiune.



Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

Obiectiv specific
Promovarea eficienței energetice și reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră

3.1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale

3.2. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice

3.3. Construirea de clădiri publice NZEB
Obiectiv specific

Promovarea adaptării la schimbările climatice și
prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza

unor abordări ecosistemice

BUGET 120 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 300 milioane Euro)

Obiectiv specific
Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a 

naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, 
inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor

formelor de poluare

3.4 Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în scopul
creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirilor
publice existente

3.5 Crearea extinderea infrastructurilor verzi printr-o abordare de 
tip „landscape level approach”

Această prioritate susține instrumentul teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate,
40% din alocare fiind destinată proiectelor cuprinse în strategiile de dezvoltare teritorială integrate

depuse de autoritățile publice locale din regiune.



Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată

Obiectiv specific

Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte 
a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

4.1. Acțiuni destinate infrastructurii utilizate pentru prestarea
serviciului de transport public urban curat
- construirea / extinderea / modernizarea traseelor de transport public 
electric urban / suburban: infrastructura / suprastructura căii de rulare și
alte elemente tehnice, stații de transport public, substații electrice, 
depouri, autobaze etc.



Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată

4.2. Acțiuni destinate serviciului de transport public de călători
- achiziționarea mijloacelor de transport public fără emisii de CO2, 
inclusiv stații de încărcare și alimentare a acestora
- achiziționarea de material rulant (tramvai)

4.3. Acțiuni destinate infrastructurii transportului nemotorizat
- construirea / extinderea / modernizarea / infrastructurii destinate
utilizarii bicicletelor (piste / trasee / drumuri pentru biciclete și cicliști)
- crearea / modernizarea / extinderea trasee pietonale



Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată

4.4. Acțiuni destinate digitalizării sistemelor de transport public urbane
- dezvoltarea de sisteme inteligente de transport: management al 
serviciului de transport public, e-ticketing, management de trafic, 
management al flotei, informare călători, sisteme automate de taxare, 
automatizare elemente de infrastructură de transport public curat, centre
de date etc.

BUGET 114,985 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 287,464 milioane Euro)

Acțiunile propuse se adresează dezvoltarii urbane sustenabile.
Prin P.4. – OS 2.viii se va sprijini instrumentul teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate, respectiv
45,5% din alocare este destinată proiectelor cuprinse în strategii de dezvoltare care respectă
prevederile art. 29 Regulamentul UE 1060/2021.



Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Obiectiv specific

Dezvoltarea și ameliorarea
unei mobilități naționale, 

regionale și locale 
sustenabile, reziliente la 
schimbările climatice, 

inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere

5.1. Acțiuni destinate infrastructurii rutiere județene care 
asigură conectivitatea la rețeaua si nodurile TEN-T

5.2. Acțiuni destinate siguranței rutiere adresate rețelei
de transport

5.3. Acțiuni destinate multimodalității prin care sunt
propuse construirea de infrastructuri multimodale

BUGET 42,5 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 106,250 milioane Euro)



Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

Obiectiv specific

Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile

incluziunii și de calitate în
educație, formare și

învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea

infrastructurii accesibile, 
inclusiv prin promovarea

rezilienței pentru educația și
formarea la distanță și

online 

6.1. Infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu
(antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe)
6.2.Infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și
secundar (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional, inclusiv
unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar și unitățile
de învățământ pentru activități extrașcolare)
6.3. Infrastructuri educaționale pentru învăţământul profesional şi
tehnic, inclusiv campusuri (profesional, postliceal și liceal: 
tehnologic) 
6.4. Infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, 
inclusiv campusuri

BUGET 68,642 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 171,606 milioane Euro)

Această prioritate susține instrumentul teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate,
30% din alocare fiind destinată proiectelor cuprinse în strategiile de dezvoltare teritorială integrate

depuse de autoritățile publice locale din regiune.



Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

Obiectiv specific
Promovarea dezvoltării integrate 
și incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, precum
și a culturii, a patrimoniului

natural, a turismului sustenabil și
a securității în zonele urbane 

7.1.Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului
liber, sport și interacțiune socială în zonele urbane
7.2. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele
urbane
7.3. Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice

Obiectiv specific
Promovarea dezvoltării locale 

integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului, 

precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului sustenabil și a 

securității în alte zone decât cele
urbane (FEDR)

7.4. Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului
liber, sport și interacțiune socială în afara zonelor urbane
7.5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în afara
zonelor urbane

BUGET 37,221 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 93,053 milioane Euro)

Această prioritate susține instrumentul teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate,
o parte din alocare fiind destinată proiectelor cuprinse în strategiile de dezvoltare teritorială integrate

depuse de autoritățile publice locale din regiune.



Prioritatea 8 – Asistență tehnică

Obiectiv specific

Dezvoltarea capacității
administrative pentru

managementul eficient al 
PR BI

• Activități pentru organizarea și funcționarea Autorității
de Management

• Activități de informare și comunicare
• Întocmirea de studii și analize necesare pentru

evaluarea implementării programului, comensurare
indicatorilor, evaluări obligatorii conform
regulamentelor.

• Întărirea capacității de implementare la nivelul
entităților beneficiare de finanțare și a organismelor
care participă la implementarea programului

• Acțiuni specifice pentru sprijinirea beneficiarilor și a
altor organisme

BUGET 23,4 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 58,5 milioane Euro)



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 


