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• 3 Obiective Strategice   
• 6 Obiective Specifice 
• 11 Teme Prioritare 
• 28 Actiuni Cheie 
• Posibile interventii 
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Obiective Dezvoltare Durabila 

1. Fără sărăcie 

2. Foamete „zero”  

3.  Sănătate şi bunăstare  

4. Educaţie de calitate  

5. Egalitate de gen  * 

6. Apă curată şi sanitaţie . 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile  

8. Muncă decentă şi creştere economică . 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură . 

10. Inegalităţi reduse  

11. Oraşe şi comunităţi durabile  

12. Consum şi producţie responsabile   

13. Acţiune climatică  

14. Viaţa acvatică  

15. Viaţa terestră  

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente   

17. Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor  

Obiective specifice PDR BI 

1. Cresterea competitivitatii 
economice 

2. Consolidarea cercetării, 
dezvoltării tehnologice şi 
inovării 

3. Întărirea coeziunii sociale şi 
teritoriale în cadrul regiunii 

4. Promovarea sistemelor de 
transport durabile şi reducerea 
blocajelor din cadrul reţelelor 
de transport 

5. Îmbunătăţirea calităţii 
mediului şi sprijinirea 
dezvoltării durabile  

6. Incurajarea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon 

Corespondenta ODD  -  PDR-BI -  POR-BI 

Prioritati de investitii POR BI 

3.1. Sprijinirea eficienței 
energetice 

3.2. Promovarea strategiilor de 
reducere a emisiilor de dioxid 
de carbon  

5.1 Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural  

5.2 Realizarea de acțiuni 
destinate îmbunătățirii mediului 
urban 

6.1 Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea la 
infrastructura TEN-T 

9.1 Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea  
comunităţii 

10.1 Investiții  în infrastructura 
de educație și formare 

Nota: 4. Egalitate de gen – tema orizontala PDRBI si PORBI 



 

POR 2014-2020 – Regiunea Bucuresti-Ilfov 

 

Alocarea indicativa axe prioritare 

 

(Mil.Euro) 

 
• AP 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de carbon - 299,98  

• AP 5 – Patrimoniu cultural si regenerare urbana - 40,77 

• AP 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 

regionala si locala - 13,29 

• AP 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban - 11,82  

• AP 10 – Dezvoltarea infrastructurii educationale - 53,19 



Obiective Dezvoltare 

Durabila 
Actiuni Cheie PDRBI Prioritati POR BI 

1. Fără sărăcie 3.1.1. Strategii şi acţiuni integrate pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei 

3.2.4. Imbunătăţirea accesului la serviciile sociale, precum si diversificarea si creşterea calităţii 

acestora 

9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  

comunităţii (CLLD) 

2. Foamete „zero”      

3. Sănătate şi bunăstare  3.2.3. Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate   

4. Educaţie de calitate  3.2.2. Investiţiile în consolidarea accesului la educaţie şi formare de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în 

formare profesională (gradinite, scoli, luniversitati) 

5. Egalitate de gen  Tema oriontala  Tema orizontala 

6. Apă curată şi sanitaţie . 5.1.1. Creşterea eficienţei gestionarii apelor (alimentare, epurare, reutilizare)   

7. Energie curată şi la preţuri 

accesibile  

6.1.1. Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale 

6.1.2. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie a agentului termic 

6.1.3. Eficientizarea sistemelor de producere a energiei termice 

3.1 – Eficienta energetica cladiri rezidentiale, 

publice, iluminat public (3.1.A, 3.1B, 3.1.C) 

8. Muncă decentă şi creştere 

economică . 

3.2.1. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor   

9. Industrie, inovaţie şi 

infrastructură . 

1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

1.2.1. Sprijinirea  IMM-urilor pentru o orientare într-o măsură mai mare către cunoaştere, în 

vederea creării de produse, servicii, procese şi canale de comercializare, bazate pe inovare 

2.1.1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de cercetare şi inovare în vederea favorizării excelenţei 

în materie de cercetare şi de inovare şi a evoluţiei tehnologice 

  

10. Inegalităţi reduse      

11. Oraşe şi comunităţi 

durabile  

4.1.1. Dezvoltarea sistemelor de transport public 

4.1.4. Masuri de implementare a planurilor de mobilitate urbana durabila 

5.2.1. Îmbunătăţirea spaţiului şi a climatului urban 

3.2. Promovarea strategiilor de reducere a  CO2 

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban (Parcuri) 

12. Consum  şi producţie 

responsabile   

    

13. Acţiune climatică  5.1.4. Imbunatatirea capacităţii de adaptare la schimbarile climatice şi răspuns la dezastre, 

inclusiv prevenirea si gestionarea riscurilor 

  

14. Viaţa acvatică      

15. Viaţa terestră  5.1.3. Îmbunătăţirea calităţii aerului prin investiţii în infrastructura verde   

16. Pace, justiţie şi instituţii 

eficiente   

    

17. Parteneriate pentru 

realizarea obiectivelor  

    

Corespondenta ODD  -  Actiuni Cheie PDR-BI – Prioritati de investitii POR-BI 



Actiuni viitoare la nivelul ADRBI (2018-2019) 
 
 

1. Colectarea de date si actualizarea analizei economice si sociale care a stat la baza 
Strategiei de Dezvoltare Regionala 
 

2. Elaborarea unei strategii de dezvoltare inteligenta pentru regiunea Bucuresti Ilfov 
si a unei strategii regionale in domeniul inovarii   
 

3. Inceperea pregatirii pentru etapa viitoare de programare (2021-2027) 
 

4. Masuri de intarire a capacitatii regionale de planificare/programare 



Agentia pentru Dezvoltare Regionala  Bucuresti - Ilfov  
Str. Mihai Eminescu, Nr. 163, Sector 2, Bucuresti 
Tel. 021/315 96 59, Fax: 021/315 96 65 
E-mail:contact@adrbi.ro, catalin.lacatusu@adrbi.ro 
Web site: www.adrbi.ro, www.regioadrbi.ro 
 

Investim in viitorul tau! 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

prin Programul Operational Regional 2014-2020 


