


VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV 

REGIUNE BUCUREȘTI-ILFOV își va valorifica potențialul competitiv și își va îmbunătăți capacitatea de a oferi 
cetățenilor și întreprinderilor un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv, în care aceștia își vor dori să locuiască și 
să investească, prin promovarea inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne, educație și 
oportunități de afaceri, avand permanent in vedere eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor 
de CO2 si adaptarea la provocarile climatice. 
 
 

POR BI 2021-2027 este un document de programare multianual (pe 7 ani) care reflectă strategia prin care regiunea intenționează 
să aducă contribuții la îndeplinirea obiectivelor de politică și obiectivelor specifice stabilite prin Politica de Coeziune a UE. 

POR BI 2021-2027 își propune să contribuie la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov prin intermediul a 8 
PRIORITĂȚI care au fost conturate având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională BI 2021-2027 și cele ale Strategiei de 
Specializare Inteligentă BI 2021-2027, inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 
2021-2027 formulate în Raportul de țară din 2019 al CE. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027  

POR BI 2021-2027 
 

 

 



În conformitate cu prevederile OUG nr. 122 din 29 iulie 2020: 
Aticolul 3 
(1) La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, agenţiile pentru dezvoltare regională, organizate potrivit Legii nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc rolul de Autoritate de management pentru 
programele operaţionale regionale 2021-2027. 
(2) Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională a României se 
organizează şi se alocă prin cele opt programe operaţionale regionale. 
(3) În calitate de autorităţi de management pentru cele opt programe operaţionale regionale organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare, 
agenţiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcţiile şi atribuţiile specifice unei autorităţi de management. 

Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov  

AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POR BI 2021-2027 
 

 

 

 

De asemenea, în conformitate cu HG 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor 
din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Bucureşti-Ilfov a fost desemnata titular de program pentru Programul Operațional Regional 
Bucureşti-Ilfov 2021-2027 (POR BI 2021-2027), având atribuții privind elaborarea Programului operațional și adoptarea măsurilor necesare 
pentru ca Programul să fie aprobat prin decizia Comisiei Europene (CE). 



SEPTEMBRIE 2020 APRILIE 2021 MAI 2020 

Această  variantă  a avut în centru consultările publice (care au 
înglobat inclusiv consultările asupra PDR BI și a RIS3 BI). 
 

Elementele de conținut au fost modificate/ îmbunătățite în 
baza inputului dat de stakeholderilor regionali, a 

recomandărilor și observațiilor CE etc. 
Varianta DRAFT 2 a P OR BI  a fost transmisă  alături de cadrul 

de performanță  și metodologia de selecție a indicatorilor POR 
BI 2021-2027. 

Draftul 2 POR BI 2021-2027 

Prima versiune a POR BI 2021-2027 conținând justificări, acțiuni, 
codururi de intervenție și indicatori setați pentru toate obiectivele 

specifice selectate în program. Variantă  a plecat de la baza standard 
elaboradă  de MIPE și a fost îmbunătățită  prin valorificarea datelor 

statistice și a inputului actorilor regionali.  
Draftul  0 ar  POR BI  a fost  prima variantă transmi să Comi siei 

Europene. 

Draft 0 POR BI 2021-2027 

MARTIE 2020 

În baza documentelor de tip cadru logic elaborate pe 
domenii de interes și supuse consultărilor, Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat o variantă 
unitară  predefinită  de POR care a reprezentat baza 

structurală  de la care s-a plecat în elaborarea primului draft 
al POR BI 2021-2027 

Structura unitara  predefinită de MIPE cu 
priorități de intervenții pentru toate cele 8 POR  
 

A reprezentat  prima vari antă consolidată a POR BI  în care pe 
lângă  îmbunătățirea  elementelor de conținut textual au fost 

setate alocări la nivel de cod de intervenție și estimări pentru 
indicatori.  

Aceasta a fost prima variantă  supusă  negocierilor cu Comisia 
Europeană . 

Draftul 1 POR BI 2021-2027 

OCTOMBRIE 2021 

La sfârșitul lunii octombrie 2021 a fost transmisă 
către MIPE (coordonatorul național) o nouă varianta 

a POR BI 2021-2027 și a Cadrului de Performanță și 
Metodologiei de Seclecție a Indicatorilor POR BI. 

Draftul 3 POR BI 2021-2027 

Etape parcurse 

PROCESUL POR BI 2021-2027 



Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată 

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul 

Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată 

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă 

Prioritatea 6 - O regiune educată 

Prioritatea 7 - O regiune atratctivă 

    Prioritatea 8 – Asistență tehnică 



Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
Valorificare modestă a potențialului de inovare, cu efect asupra gradului de absorbție a tehnologiei și inovării în IMM 

• Nivel scăzut de integrare al tehnologiilor digitale în activitatea întreprinderilor 

• Capacitate redusă de adaptare și reziliență a IMM, evidențiată printr-o rată de supraviețuire și un nivel de internaționalizare scăzute 

• Deficit de competențe în materie de gestionare a inovării în IMM și stadiu incipient de cunoaștere a conceptului de specializare inteligentă și tranziție 
industrială la nivel regional 

Provocări 
regionale 

Prioritatea 1 a POR BI vizează:  
• INOVAREA prin: Sprijinul inovării interne în IMM-uri; Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic; Sprijinirea parcuri lor 

științifice și tehnologice și a clusterelor de inovare  

• DIGITALIZAREA prin: Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor 

• COMPETITIVITATEA IMM-urilor prin: Sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării spin-off-urilor inovatoare; Sprijinul modernizării capacităților 
tehnologice ale IMM-urilor; Sprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri  

• COMPETENȚELE prin: Sprijin pentru dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, 
economie circulară etc. cu ajutorul voucherelor de formare; Sprijin pentru dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în EDP (IMM și  
EITT), adecvate susținerii specializării inteligente, prin intermediul atelierelor de descoperire antreprenorială regionale 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocărilor conturate se propune:  
• Îmbunătățirea performanței în materie de CDI în domeniile regionale de specializare inteligentă, prin stimularea inovării interne în IMM și a colaborării 

dintre acestea și organizațiile publice de CDI 

• Creșterea nivelului de digitalizare pentru transformarea digitală a IMM 

• Consolidarea poziției pe piață a IMM în vederea creșterii masei critice de întreprinderi competitive  

• Îmbunătățirea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv prin intermediul proceselor regionale de 
descoperire antreprenorială. 

 

Acțiuni  

POR BI  

•        120,52 milioane euro FEDR Buget 



Prioritatea 2 - O regiune digitalizată 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 

 

Nivel scăzut de integrare al tehnologiilor digitale în activitatea cetățenilor și a administrației publice  
Provocări 
regionale 

Prioritatea 2 a POR BI vizează:  
 

•  DIGITALIZAREA SERVICIIlOR PUBLICE prin: Implementarea de servicii și aplicații digitale noi oferite de instituții publice, plecând 
de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din RBI, inclusiv sprijin pentru securitate cibernetică și 
interoperabilitate necesare acestor noi servicii și aplicații digitale 

•  INTERVENȚIILE DE TIP ORAȘ INTELIGENT prin: Implementarea de soluții inteligente în 5 dintre cele 6 domenii majore de 
dezvoltare în cadrul unui Smart City: Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Governance și Smart Living.  

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Creșterea nivelului de digitalizare pentru eficientizarea administrației publice, adoptarea conceptului de oraș 
inteligent, cu scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor 

 

Acțiuni  

POR BI  

•        59,3 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
 

Eficiență energetică redusă și consumuri de energie nesustenabile generate de sectorul clădirilor rezidențiale și 
publice 

Spații verzi insuficiente, inadecvate, degradate, vacante sau neutilizate corespunzător 

Provocări 
regionale 

Prioritatea 3 a POR BI vizeză:  
•  EFICIENȚA ENERGETICĂ prin: Investiții în clădiri rezidențiale și clădiri publice publice (inclusiv clădiri publice noi) - izolarea 

termică; Reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor clădirii; Reabilitarea și modernizarea 
sistemului de iluminat și de management energetic al clădirii; Măsuri de consolidare la riscul seismic a clădirii etc. 

•  SPAȚIILE ȘI INFRASTRUCTURILE VERZI prin: Crearea / modernizarea / extinderea  spațiilor verzi: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii 
plantate, aliniamente de arbori, spații verzi de condominiu (“cartiere verzi”), coridoare verzi ecologice, perdele forestiere de 
protecție, precum și alte tipuri de spații verzi definite în legislația privind spatiile verzi; Crearea de rețele de infrastructuri de tipul 
acoperişuri verzi și/sau pereţi verzi 
 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocărilor conturate se propune: 
  

• Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional  

• Creșterea suprafeței și îmbunătățirea calității spațiilor și infrastructurilor verzi  
 

Acțiuni  

POR BI  

•        120 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
 

Disfunctionalități în transportul public și în asigurarea mobilității urbane regionale Provocări 
regionale 

Prioritatea 4 a POR BI vizează:  
 

•MOBILITATEA ȘI INFRASTRUCTURA URBANĂ CURATĂ prin: Construirea/extinderea traseelor de transport public electric 
urban/suburban; Achizionarea mijloacelor de transport fara emisii de CO2; Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea 
pistelor/traseelor pentru biciclete și modernizarea/ extinderea trasee pietonale etc.; Crearea/ modernizarea/ extinderea 
sistemelor de management al transportului public/ traficului; Construirea/ achiziționarea/ instalarea stațiilor de realimentare/ 
reîncărcare cu combustibili alternativi destinate exclusiv pentru transportul public etc.)   

 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat 
 

Acțiuni  

POR BI  

•        115 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 5 - O regiune accesibilă 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
 

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

Provocări 
regionale 

Prioritatea 5 a POR BI vizează:  
 

• CONECTIVITATEA prin: Construirea și reabilitarea infrastructurilor rutiere și multimodalității către rețeaua 
rutieră și nodurile TEN-T 

 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Îmbunătățirea conectivității prin creșterea accesului rețelei rutiere la coridoarele europene de transport și 
diversificarea modalităților de transport 

 

Acțiuni  

POR BI  

•       42,5 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 6 - O regiune educată 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
 

Rețea de unități de învățământ subdimensionată și parțial nemodernizată, ce se confruntă cu disfuncționalități 
privind nivelul de echipare și condițiile de siguranță și funcționare a spațiilor de învățare 

Provocări 
regionale 

Prioritatea 6 a POR BI vizează:  
 

• INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ prin: Construcția de noi unități de învățământ; Construcția de spații noi și extinderea 
unităților de învățământ existente; Modernizare infrastructurilor de învățământ existente; Dotarea infrastructurilor de 
învățământ (inclusiv dotări în vederea digitalizării – hardware și software) etc. 
 

 
 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă  
 

Acțiuni  

POR BI  

•        68,6 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 7 - O regiune atractivă 

Din analiza contextului regional și a consultărilor cu actorii regionali s-a evidențiat faptul că RBI se confruntă cu: 
 

Grad redus de conservare a elementelor de patrimoniu cultural și insuficienta valorificare a infrastructurilor 
culturale, turistice și de agrement, ce a condus la deteriorarea și scăderea atractivității acestora 

Provocări 
regionale 

Prioritatea 7 a POR BI vizează:  
 

•TURISMUL ȘI AGREMENTUL prin: Amenajarea obiectivelor turistice și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate 
publică; Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement și petrecerea timpului, inclusiv a infrastrucurilor sportive 

•PATRIMONIUL CULTURAL ȘI INFRASTRUCTURILE CULTURALE prin: Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural (cuprinse în lista monumentelor istorice); Reabilitare și consolidarea infrastructurilor culturale existente, 
precum și construcția de noi clădiri destinate activităților culturale 

•SPAȚIILE PUBLICE prin: Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în aer liber 
 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Susținerea protecției, conservării și valorificării durabile a obiectivelor de patrimoniu cultural și stimularea 
dezvoltării zonelor turistice, de agrement și de petrecere a timpului liber 

 

Acțiuni  

POR BI  

•        37,2 milioane euro FEDR  Buget 



Prioritatea 8 – Asistență tehnică 

  

   Perioada de programare 2021-2027 a adus o nouă provocare nivelului regional - POR BI 2021-2027 fiind primul program 
regional în care atât elaborarea, cât și implementarea sunt transferate de la nivelul național, urmare unei decizii salutare a 
Guvernului RO. Aceasta provocare necesită un răspuns pe măsura ceea ce înseamnă că multe din activitățile care anterior și în 
prezent sunt susținute de nivelul național (MLPDA, MIPE) vor trebui preluate treptat de nivelul regional. 

Provocări 
regionale 

Prioritatea 8 a POR BI vizează:  
•Activitățile pentru organizarea și funcționarea Autorității de Management 
•Activitățile de informare și comunicare 

• Întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, comensurare indicatorilor, evaluări 
obligatorii conform regulamentelor. 

•Întărirea capacității de implementare la nivelul entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care concura la 
implementarea programului 

•Acțiunile specifice vizate pentru sprijinirea beneficiarilor și a altor organisme 

 
 

Obiective 
strategice 
specifice 

Pentru abordarea provocării conturate se propune: 
  

• Dezvoltarea capacității administrative pentru managementul eficient al POR BI 
 

Acțiuni  

POR BI  

•        23,4 milioane euro FEDR  Buget 



Vă mulțumim! 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 

Str. Mihai Eminescu 163, sector 2, București 

Telefon /Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65  

E-mail: contact@adrbi.ro  

www.adrbi.ro  

Investim în viitorul tău! 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


