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Agenția pentru Dezvoltare Regională
București-Ilfov
Peste 20 ani de activitate
în planificare și
dezvoltare regională

14 ani ca Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional (POR)

5 Planuri de Dezvoltare Regională

2 Strategii de inovare/specializare
inteligentă

Activitatea ADR BI în cifre
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Proiecte din regiunea București-Ilfov implementate

Creşterea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe din Sectorul
cu fonduri REGIO
3

Parcul Flămâneni, Buftea, Ilfov

Palatul Patriarhal, Bucureşti

Casa Filipescu-Cesianu, Bucureşti

Proiecte din regiunea București-Ilfov implementate

Creşterea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe din Sectorul
cu fonduri REGIO
3

Arcul de Triumf,
București
Parcul Flămâneni, Buftea, Ilfov

Parcul Flămânzeni, Buftea, Ilfov

Proiecte din regiunea București-Ilfov implementate

Creşterea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe din Sectorul
cu fonduri REGIO
3

Parcul Flămâneni, Buftea, Ilfov

Îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale pentru Şcoala
Gimnazială nr. 190

Modernizarea Liceu
Tehnologic Dacia (fostul
Colegiu Tehnic “Miron
Nicolescu)

Proiecte din regiunea București-Ilfov implementate

Creşterea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe din Sectorul
cu fonduri REGIO
3

Eficiență energetică pentru
blocurile de locuinţe din
Sectorul 3
Parcul Flămâneni, Buftea, Ilfov

Complex multifuncțional pentru
activități didactice și sport la
Școala Gimnazială Nicolae Labiș

IMAGINE DE ANSAMBLU
Regiunea București-Ilfov
Singura regiune mai dezvoltată din RO
Populație: 2.623.975 locuitori
Densitate: 1.440 loc/km2
București: 8.840 loc/km2
Grad de urbanizare: 90.6%

PIB: 27% din total național
PIB BI (euro/loc) 26.400 (RO 11.500, UE 31.200)
PIB BI (pps/loc) 49.700 (RO 21.700, UE 31.200)
PIB BI (pps/loc % media UE ) 160% (RO 70%)
Inovator emergent +
24% din nr. total de întreprinderi inovative
55% din numărul total de angajați în CD

65% din totalul cheltuielilor cu activitatea de CD
99.5% din numărul total de întreprinderi active sunt IMM

Rata șomajului 2,5% (RO 3,9%, EU 6,7%)
Rata riscului de saracie 14% (RO 31%, EU 21%)
Rata deprivării materiale severe 11% (RO 14,5%, EU 6%)

ADR BI - Autoritate de Management
Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027
PROVOCĂRI:
Valorificare sub-optimală a potențialului de inovare existent și nivel redus de colaborare a IMM cu organizații le de CD.
Nivel scăzut de digitalizare al întreprinderilor și al administrației publice.
Capacitate de reziliență redusă a IMM pe piața internă + nivel scăzut de internaționalizare.
Deficit de competențe în materie de inovare, specializare inteligentă, tranziție industrială.

•Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (Sprijinul inovării interne în IMMuri, sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic, clustere de inovare, parcuri științifice si
tehnologice, transformarea digitala a IMM-urilor, sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării spin-off-urilor inovatoare,

modernizarea capacităților tehnologice ale IMM-urilor, inclusiv internaționalizare, sprijin pentru incubatoare și
acceleratoare de afaceri, dezvoltarea competențelor adecvate susținerii specializării inteligente în IMM și EITT).
•Prioritatea 2 - O regiune digitalizată (Digitalizarea serviciilor publice la nivel local/județean/regional + intervenții de tip
oraș inteligent).
PROVOCĂRI:
Consumuri de energie nesustenabile generate de sectorul clădirilor.
Spații verzi insuficiente, inadecvate, degradate, vacante sau neutilizate corespunzător.
•Prioritatea 3 - O regiune prietenoasa cu mediul (Creșterea eficienței energetice in cladiri rezidentiale și clădiri publice,
crearea, imbunătățirea, extinderea spațiilor și infrastructurilor verzi).

ADR BI - Autoritate de Management
Programul Operațional Regional București-Ilfov
2021-2027
Populație: 2.623.975 locuitori
Densitate: 1.440 loc/km2
București: 8.840 loc/km2
Rată de urbanizare:
90.6% public și în asigurarea mobilității urbane regionale.
PROVOCĂRI: Disfunctionalități
în transportul
•Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon ( infrastructuri pentru un serviciu de transport
public urban curat, mijloace de transport fără emisii de CO2, piste/trasee pentru biciclete, trasee pietonale,
modernizarea/extinderea sistemelor de management al transportului public /traficului, stații de realimentare/reîncărcare
cu combustibili alternativi destinate exclusiv pentru transportul public).

PROVOCĂRI: Conectivitate intraregională disfuncțională cauzată de volume de trafic ridicate și de o infrastructură insuficientă
și inadecvată

•Prioritatea 5 - O regiune accesibilă (infrastructurii rutiere care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, la rețeaua si
nodurile TEN-T, infrastructură multimodală de marfă).

ADR BI - Autoritate de Management
Programul Operațional Regional București-Ilfov
2021-2027
Populație: 2.623.975 locuitori
Densitate: 1.440 loc/km2
București: 8.840 loc/km2
PROVOCĂRI: RețeaRată
de unități
de învățământ
de urbanizare:
90.6% nemodernizată și subdimensionată comparativ cu mărimea demografică a regiunii
+ disfuncționalități privind nivelul de echipare, condiții de siguranță și funcționare a spațiilor de învățare.

•Prioritatea 6 - O regiune educată (construirea / reabilitarea / renovarea / modernizarea / extinderea / echiparea
infrastructurii destinate: învățământului timpuriu, învățământului primar și secundar, învăţământul profesional şi tehnic,
inclusiv campusuri, învățământului superior, inclusiv campusuri).
PROVOCĂRI: Grad redus de conservare a elementelor de patrimoniu cultural și valorificare insuficientă a infrastructurilor
culturale, turistice și de agrement
•Prioritatea 7 - O regiune atractivă (amenajarea obiectivelor turisice și dezvoltarea infrastructurilor de agrement în zonele
urbane și în afara zonelor urbane, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane și în afara zonelor urbane, regenerarea spațiilor publice
urbane).

Regiunea București-Ilfov

Festivalul Internațional George Enescu

Sursa foto: https://www.facebook.com/enescu.festival/

Regiunea București-Ilfov
iMapp București
Cel mai mare eveniment de new media art din România și în top 3 concursuri de video
mapping la nivel internațional

Sursa foto: https://www.facebook.com/iMappBucharest//

Regiunea București-Ilfov

Fetivalul Summer Well - Domeniul Stirbey - Buftea

Sursa foto: https://www.facebook.com/SummerWellFestival

Regiunea București-Ilfov

UNDERCLOUD - Festivalul International de Teatru Independent

Sursa foto: https://www.undercloud.ro/
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Mulțumesc!
Strada M. Eminescu 163, București, Romania
Tel /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65
Telefon helpdesk: + 4021.313.80.99
www.adrbi.ro
E-mail: contact@adrbi.ro
www.roreg.eu
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