
 
 

 

 

                                                                               
 

        

         

           

Regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-

Ilfov (ADRBI) 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

Liviu Râncioagă 



 

 
ROMÂNIA - 8 regiuni pentru 

dezvoltare socio-economică 

Legea nr.315 / 2004 

 

Urmează principiile de dezvoltare 

regională şi ale politicii de coeziune 

a UE 

 

CDRBI – organism decizional 

 

BIRDA – organism executiv 

Sistemul de dezvoltare regională 



 

                                                                        

 Organism non-guvernamental, 

non-profit, de utilitate publică 

 

 1999 – înfiinţare 

 2004 – cadru legislativ 

 2007 –  organism intermediar 

pentru POR 

 

  

 

 

 

Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti 

ADRBI furnizează servicii specifice administraţiei publice locale, dar şi 

sectorului public în vederea dezvoltării regionale în Bucureşti-Ilfov 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

(ADRBI) 



 
 Informare, comunicare şi promovare 

 Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor 

 Evaluare, selecţie şi contractarea proiectelor 

 Monitorizarea proiectelor 

 Verificarea proiectelor 

 Asistenţă tehnică 
 

 

 

Activităţi ADRBI ca organism intermediar pentru POR (Regio) 



Unităţile administrativ-teritoriale 

Municipiul Bucureşti 

8 oraşe 

32 de comune 



Regiunea – populaţie, suprafaţă 

Regiunea BI Bucureşti Ilfov 

 

% regiunea 

BI în totalul 

RO 

Suprafaţa 1 821 km2 13.1% 86.9% 0.76 

Populaţia 2 272 163 loc. 82.89% 17.11% 11.29 

Una dintre cele 276 de 

regiuni NUTS 2, 

incluzând capitala 



Aglomerare urbană 

Densitatea populaţiei (loc./kmp) 



• A doua cea mai 

bogată regiune din 

partea estică a UE 

(35.600 €/loc. PIB în 

SPC) – mai mult decât 

toate regiunile HU, 

PL, BG, HR şi EE, LV, 

LT* 

 
*Eurostat, 2014 (publicat 2016) 

 

 

PIB – regiuni de capitală 



Sursa: Recensământul populaţiei, 2011 

Bucureşti17.6% 

Municipiul Bucureşti  

8 oraşe 

32 de comune 

91 de sate 

Structura populaţiei 



Serviciile: de la 53,1% în 1995 la 75% în 2005-2013 

Structura economiei BI 



  Indicatori economici 

(1) 

 PIB în SPC 129% din 

media UE28*; 

următoarea regiune RO 

– 58%) 

 

 

 *) Eurostat 2014 

 

 

 

City Gate Towers, Bucharest   

Bucureşti-Ilfov – cea mai dinamică regiune din RO 



 Soldul 

Investiţiilor 

străine directe 

(ISD) - peste 35 

miliarde euro-

aprox.60% din 

totalul naţional 

(următoarele 

regiuni: 9, 8, 

7%...)* 

 IMM - 23% din 

totalul naţional 

 
*) 2015 

 

 

Indicatori economici (2) 

Sky Tower, Northern Bucharest 

Bucureşti-Ilfov – cea mai dinamică regiune din RO 
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Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Bucureşti-

Ilfov 2014-2020  

 un produs al ADRBI 

 un document strategic care 

evidenţiază priorităţile dezvoltării 

regionale în Bucureşti-Ilfov, în 

termeni de competitivitate, 

coeziune socială şi dezvoltare 

durabilă pentru perioada 2014-

2020 
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Consolidarea competitivităţii 

regionale 

 

Reducerea disparităţilor 

intraregionale 

 

Dezvoltarea urbană şi rurală 

durabilă 

Obiective strategice globale 

Bragadiru Park, Regio project 
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Obiective specifice 

OS 1. Creşterea competitivităţii IMM 

OS 2. Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi 

inovării  

OS 3. Sprijinirea coeziunii sociale şi teritoriale în regiune  

OS 4. Promovarea unui transport durabil şi reducerea 

blocajelor în reţelele de transport  

OS 5. Îmbunătăţirea calităţii mediului în regiune  
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Planul de mobilitate urbană durabilă BI 2016-2030 

http://www.cjilfov.ro/upload2/PMUD_BUC-

IF/PMUD_BI_revizuit1.pdf 

-Un document strategic, peste 800 de 

pagini 

- Un instrument de politică de dezvoltare, 

corelat cu Masterplanul General de 

Transport (MPGT), Planul de Urbanism 

General, Planul de dezvoltare regională 

(PDR BI), cu strategiile de dezvoltare 

locală + strategiile sectoriale de servicii 

sociale, sănătate, educaţie 



-PMUD, obligatoriu pentru derularea proiectelor prin 

Programul Operaţional Regional (REGIO) şi Programul 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – 2014-2020 



Obiective strategice ale PMUD 

-Concentrate în jurul particularităţii sale: pentru o regiune, nu pentru 

un oraş 

1. Accesibilitatea - include conectivitatea (capacitatea de 

deplasare între anumite puncte) + accesul (oamenii au acces 

la numeroase oportunități de călătorie); 

2. Îmbunătăţirea siguranţei şi securității în timpul deplasărilor; 

3. Protecţia mediului - reducerea poluării, a emisiilor de gaze 

cu efect de seră şi a consumului de energie – promovarea 

transportului nemotorizat şi a transportului public electric; 

4. Eficienţa economică; 

5. Calitatea mediului urban 

 



Proiecte propuse PMUD 2016-2030 (I) 

- Dezvoltarea rețelei de metrou: M6 - legătura cu Aeroporturile Băneasa 

și Otopeni; M5 - Drumul Taberei până în Pantelimon, după cum urmează: 

Eroilor - Iancului (orizont 2023); Iancului – Pantelimon (orizont 2030); M4 

spre Bucureștii Noi - faza a doua; extinderea magistralei M2 în Pipera cu 

două stații; extinderea magistralei M3 Păcii cu 4 stații; reabilitare 51 de 

stații de metrou; material rulant (vagoane metrou); 

 

- Dezvoltarea rețelei de tramvai, achiziționarea de tramvaie noi, 

reabilitare depouri tramvaie/mixte și stații de tramvai; 



Proiecte propuse PMUD 2016-2030 (II) 

- Dezvoltarea rețelei de autobuze și troleibuze: transport rapid cu 

autobuzul pe ruta Buftea – Străulești și Măgurele – Gara de Nord, benzi 

dedicate, modernizarea rețelei de troleibuze și a stațiilor, achiziția de 

autobuze etc.; 

- Piste și facilități pentru biciclete, respectiv spații pietonale; 

- Reabilitare și extindere rețea drumuri, inclusiv drumuri județene; 

- Strategie de parcare; 

- Creare și implementare a unui nou program de transport public în 

Județul Ilfov; 

- Înființarea Asociaţiei de Transport Metropolitan București. 



Spune-ţi părerea despre iniţiativa PMUD pe:  

 

http://pmud.ro/index.html 

https://www.facebook.com/Planul-de-mobilitate-urban%C4%83-durabil%C4%83-PMUD-Bucure%C8%99ti-Ilfov-954861951236183/
https://www.facebook.com/Planul-de-mobilitate-urban%C4%83-durabil%C4%83-PMUD-Bucure%C8%99ti-Ilfov-954861951236183/


2014-2020.adrbi.ro  



Etapele implementării unui proiect 

Sursa:  Manual ptr formarea continua a personalului implicat in gestionarea Fondurilor Structurale si de Coeziune , WYG 

international,  2010 



Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO 

- Respectarea tuturor procedurilor  solicitate de către  OI şi AM:  

achiziţii publice, publicitate, rapoarte de progres, cereri de 

rambursare a cheltuielilor 

 

- Adaptarea  continuă la condiţiile  economice şi legislative în 

schimbare  

 

- Aplicarea unui management de proiect performant 

 

- Comunicarea eficientă şi buna colaborare cu factorii implicaţi: 

ADRBI, furnizori, consultanţi, bănci etc. 

 



Structural Consulting™ Group-www.fonduri-structurale.ro, 

împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România 

REPREZENTANŢA ÎN 
ROMÂNIA 

http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/


 

 

             

             

            

              

 

Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 

Intermediary Body FOR Regional Operation Programme 

163-165 M. Eminescu Street, Bucharest, Romania 

Phone /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Phone helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: liviu.rancioaga@adrbi.ro 

www.adrbi.ro                                     www.regioadrbi.ro 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

http://www.adrbi.ro/
http://www.regioadrbi.ro/

