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Institutie neguvernamentala, non profit de 

utilitate publica, cu personalitate juridica, 

care functioneaza in baza Legii 315/2004.  

 Elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR), planurile si 

programele aferente la nivelul regiunii 

 Asigura management tehnic si financiar al Fondului pentru 

dezvoltare regionala 

 Promoveaza regiunea si realizeaza activitati care decurg din 

politicile de dezvoltare regionala 

 Organism intermediar pentru Regio - Programul Operational 

Regional (selectarea, contractatea, monitorizarea si 

verificarea proiectelor finantate din program) 
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Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din 

punct de vedere economic, cât si social, în regiunile Romaniei, 

prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de 

afaceri, care sustin cresterea economica in vederea reducerii 

disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile 

mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.
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Ministerul Fondurilor Europene - 

Autoritate pentru coordonarea 

instrumentelor structurale  

(http://www.fonduri-ue.ro) 

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice -  

Autoritate de Management pentru 

Regio POR 

(http://www.inforegio.ro/) 

 

Agentii pentru Dezvoltare Regionala 

Organisme intermediare in 8 regiuni 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
 

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana - Centre urbane 

Alocare financiara BI: 492,2 mil lei 

Parc Creanga,S2 
Supraveghere video ,Bragadiru Infochioscuri, Sector 3 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
 

DMI 1.2: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a 

blocurilor de locuinte 

Alocare financiara BI: 34,2 mil lei 

Sector 3, Bucuresti 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY777Z--XLAhVFWxQKHUp3BeMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.botosaninecenzurat.ro%2Ftag%2Freabilitare-termica&psig=AFQjCNH84CGbQlQwieYJkfnCh2_TdmoYLQ&ust=1459343301372214
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport 

regionale si locale 
 

DMI 2.1: Reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, strazi 

urbane – inclusiv constructia/reabilitarea 

soselelor de centura 

Alocare financiara BI: 347,2 mil lei 

Orasul Magurele, jud Ilfov 
DN1 Buftea 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale 
 

DMI 3.1: Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

serviciilor de sanatate 

Alocare financiara BI: 77,9 mil lei 

Spitalul Judetean Ilfov 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale 
 

DMI 3.2: Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 

Alocare financiara BI: 35,2 mil lei 

Centrul Social Sf. Nicolae Centrul Social cartier  Creanga, S2 
Centrul social FCER 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale 
 

DMI 3.3: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor 

operationale pentru interventii in situatii de 

urgenta 
Alocare financiara BI: 35,2 mil lei 

Inspectoraul pentru Situatii de urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale 
 

DMI 3.4 : Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii educationale preuniversitare, 

universitare si a infrastructurii pentru formare 

profesionala continua 
Alocare financiara BI: 162,9 mil lei 

Colegiul National I. Hasdeu, Bucuresti Liceul C.A. Rosetti, Bucuresti Scola Gimnaziala,  com.Dascalu, jud. Ilfov 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional si local 
 

DMI 4.1 : Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a 

afacerilor 

Alocare financiara BI: 67,5 mil lei 

Centrul de afaceri West Gate Centrul de afaceri Siriului Residence Centrul de afaceri Integral Invest 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional si local 
 

DMI 4.3 : Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

Alocare financiara BI: 143,4 mil lei 

After Hours Shop, Bucuresti 
Centrul medical Brancusi, Bucuresti Vitra Instruments, Otopeni, jud. Ilfov 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabila a turismului 
 

DMI 5.1 : Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului 

cultural, precum si crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe 

Alocare financiara BI: 116,2 mil lei 

Casa Cesianu, Bucuresti 
Arcul de Triumf, Bucuresti Vila Mina Minovici, Bucuresti 
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AXE PRIORITARE 

Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabila a turismului 
 

DMI 5.2 : Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru valorificarea resurselor naturale 

şi creşterea calităţii serviciilor turistice 

Alocare financiara BI: 96.3 mil lei 

Hotel Criss, Bucuresti 
Complex  de agrement “La Stejarii”, Bucuresti 
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Axa prioritară (AP) Activități  
Buget total 
(Mil. Euro) 

Beneficiari 

AP 1 - Transfer tehnologic   crearea, modernizarea,  extinderea, dotarea  entităților de ITT,  206,51 IMM, APL, ONG 

AP 2 – Competitivitate IMM 
construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu 

active corporale şi necorporale; 
877,11 IMM 

AP 3 – Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii 

scăzute de carbon  

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv Investiții în iluminatul public; 1187,28 
APL, APC 

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) 1187,28 

AP 4 – Dezvoltare urbană 

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) 1126,41 

APL, (reședinte de 
județ) 

 

clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, 
scuaruri, părculețe, etc. străzi urbane și utilități de bază la scară mică. 

125,15 

revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.) 58,82 

infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice).  76,47 

AP 5 – Regenerare urbană și 
patrimoniu cultural 

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 326,97 

APL, ONG, Unități 
de cult 

regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate, 
etc). 

139,53 
 

AP 6 – Infrastructură de 
transport rutier  

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu 
reteaua TEN T 

1068,36 APL 

AP 7 – Valorificarea 
potențialului turistic 

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear  
118,89 APL 

AP 8 – Infrastructură sanitară și 
socială 

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate 638,30 APL, Furnizori de 
servicii sociale 

acreditați reabilitare/ modernizare infrastructuriă socială 125,15 

AP 9 – Comunități 
marginalizate (CLLD) 

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație,  servicii sociale, locuinţe sociale, 
activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat  

101,41 
APL, IMM, ONG, 

unități de cult, etc 

AP 10 – Infrastructura 
educațională 

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație 
 

352,19 APL, Universități 

AP 11 – Cadastru  
Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; 

Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 
312,89 ANCPI 

AP 12 – Asistență tehnică Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri) 221,28 AMPOR, OIPOR 

Total POR 8.250,03 



      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor 

 

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural cultural 

 

Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de actiuni destinate mediului 

urban 

 

Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN - T, 

inclusiv a nodurilor multimodale 

 

 



Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
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Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 

www.adrbi.ro, www.regioadrbi.ro 
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