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 Dezvoltarea regională în România 

 

 

 POR 2014-2020 

Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro 

Alocare regiunea BI: 431,81 mil. Euro 

 

 POR 2007-2013 

Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro 

Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro 

 

 
www.inforegio.ro  

www.adrbi.ro 

 

Obiectivul POR: reducerea discrepanţelor dintre 
regiuni 

http://www.inforegio.ro/
http://www.adrbi.ro/


Prioritatea de investitii 3.1 A: Eficienta energetica 

a cladirilor de locuinte 
 

Valoare alocata pentru regiunea BI : EUR 99.4 milioane 

Activitati eligibile 
 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 169 1.567 

In evaluare (TF) 113 1084 

Contracte 98 876 

•reabilitarea termică a anvelopei 

•reabilitarea termică a sistemului de încălzire / sistemului de furnizare a apei calde de 

consum  

•instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile 

•alte activități care conduc la eficienta energetica 



 

Prioritatea de investitii 3.1 B: Eficienta energetica a 

cladirilor publice 
 

 

 

 Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 45.5 milioane 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 34 580 

In evaluare (TF) 11 43 

Contracte 10 38 

Activitati eligibile 
 

• reabilitarea termică a anvelopei cladirii 

• reabilitarea termică a sistemului de încălzire /sistemului de furnizare a apei calde de consum  

• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice 

 pentru consum propriu 

• instalarea / reabilitarea / modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală  

și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 



 
 

Prioritatea de investitii 3.1.C: Imbunatatirea eficientei 
energetice in sectorul iluminatului public 

  
 

 

 Activitati eligibile 
 

 

Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 5 milioane 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 

In evaluare  (CAE) 

4 

4 

55 

55 

•înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor 

lămpi cu eficiență energetică ridicată 

 

•achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

  

•extinderea sistemului de iluminat public în localitățile urbane 



  

 

Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov:  149.9 milioane 

Prioritatea de investitii  3.2 Mobilitate urbana durabila 

  

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 20 1268 

In evaluare (TF) 20 1268 

Contracte 2 165 

Activitati eligibile 

•A     Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban 

•B.  Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 

•C.   Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană 



 

Prioritatea de investitii 5.1: Promovarea si dezvoltarea 
patrimoniului cultural 

                        
 
 

 

 

 

Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 26.5 milioane 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 14 180 

In evaluare (TF) 10 130 

Contracte 10 127 

 Activitati eligibile 

• restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

 

•restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor 

murale exterioare; 

 

•dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, 

siguranţă la foc, antiefracţie) 



 

Prioritatea de investitii 5.2: Actiuni pentru regenerare urbana 
Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 14,1 milioane 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati eligibile 
 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 8 143 

In evaluare (TF) 4 64 

Contracte 4 56 

•  creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi 

•  reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe 

degradate sau neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de 

agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate  

•  demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  

• realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 



Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 13.3 milioane 

Activitati eligibile 

 
• Modernizarea/reabilitarea drumurilor judetene care asigura conectivitatea cu 

reteaua TEN-T 

 

• Construirea/modernizarea drumurilor de centura carea au statut de drum 

judetean etc 

 

 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 1 60,7 

Contractat 1 60,7 

AP 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de 

importanta regionala si locala 

 

  

 



AP 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban   

 

 P.I. 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii 

 

Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 11.38 milioane 

 

 

  Potențiali beneficiari 

 

Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai 

instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate 

selectate pentru intervenție 

 



Prioritatea de investitii 10.1.a:  

Investitii in infrastructura de educatie - crese si gradinite 

 

  Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 18.99  milioane 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 34 198.9 

In evaluare (TF) 3 19.5 

Contracte 1 10 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.1.b:  

Investitii in infrastructura de educatie -scoli 

 
Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 12.5 million 

 

 Proiecte Numar Valoare (miloane lei) 

Depuse 23 311 

In evaluare (TF) 4 46 

Contracte 2 25 

•construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.2:  

Investitii in infrastructura de educatie –invatamant 

profesional si tehnic 

 

  Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : EUR  5.7 milioane 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 13 113,6 

In evaluare (TF) 5 45 

Contracte                                                       2 28 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.3:  

Investitii in infrastructura de educatie –invatamant 

universitar 

 Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : EUR  15.6 milioane 

 

Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 10 185.7 

In evaluare (TF) 3 47.6 

Contracte 3 47.6 

Mai multe detalii: 

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/ 

 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale  

Activitati eligibile 

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
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Evenimente organizate de ADRBI 

• Conferinta "Prioritati si provocari in politica 

de coeziune post-2020 - Dialoguri cu factorii 

implicati",  

• In 11 aprilie 2019 ora 9.00,  la Hotel Novotel, 

Bucureşti 

 

• Inscrieri: 

http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/prioritati-si-

provocari-in-politica-de-coeziune-post-2020-

dialoguri-cu-factorii-implicati/ 
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            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email:claudia.ionescu@adrbi.ro 

 

 

 

  

                                   

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

www.facebook.com  / adrbi 

www.adrbi.ro  

http://www.adrbi.ro/

