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Date în urma sondajului la nivelul 
beneficiarilor și potențialilor beneficiari 



METODOLOGIE 

EDUCAȚIE DISTRIBUȚIE 

CATEGORIE 

100 RESPONDENȚI 

COLECTARE DATE 2021 < > 
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NOIEMBRIE 

43% 

57% 

BUCURESTI ILFOV
1% 

8% 

9% 

32% 

15% 

16% 

12% 

7% 

UAT de nivel județean 

UAT municipal/ sectorial

UAT urban

UAT rural

Institutie de învățământ 
superior de stat  

Unitate de cult

Organizaţe
neguvernamentală

Furnizor de servicii
sociale

59% 

41% 

Beneficiari (proiecte în implementare)

Potențiali beneficiari 



Care este opinia Dvs. când auziți de „Programul Operațional Regional- REGIO”? 
Vă rugăm să poziționați această opinie pe scala următoare: 

76% 

15% 

8% 

1% 

predominant
pozitivă

mai degrabă
pozitivă

neutră mai degrabă
negativă

predominant
negativă

• Peste 90% dintre beneficiari sau 
potențiali beneficiari au o opinie pozitivă 
față de REGIO; 

• Notorietatea în rândul acestei categorii 
este cvasigenerală. 



Vă rugăm să argumentați de ce afirmați acest lucru 

ARGUMENTE POZITIVE ARGUMENTE NEGATIVE OPINIE NEUTRĂ 

28% 

26% 

20% 

16% 

8% 

1% 

1% 

Dezvoltarea localității 

Ajutor financiar 

Proiecte de succes 

Accesare ușoară 

Comunicare bună 

Seriozitate 

Transparență 

• Lipsa de informații; 
• Lipsa experienței 

colaborării cu POR; 

• Condiții restrictive de 
finanțare; 

• Dificultăți apărute în 
implementare; 

• Termene restrictive, 
rigiditate; 

• Întârzieri în evaluare; 
• Neconcordanță între 

Legea achizițiilor publice 
și ghidurile POR. 
 



Dvs. vă amintiți care este sigla  „Programului Operațional Regional- REGIO”?  

Da: 83% 

Nu: 17% 

• 83% dintre respondenți ți-au 
amintit spontan sigla Programului 
Operațional Regional; 

• Asistarea respondentului determină 
creșterea notorietății la 90% din 
total respondenți. 

 



Vă place cum arată sigla REGIO? Cât de mult? 

3% 3% 

51% 

42% 

In foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură

• 93% dintre respondenți se 
declară mulțumiți de 
identitatea actuală a siglei 
Regio. În acest context 
schimbarea identității vizuale 
nu este menită să aducă 
valoare adăugată notorietății 
programului în rândul acestui 
public țintă. 

 



Ce vă place la sigla REGIO? (răspuns multiplu) 

68% 

34% 

29% 

21% 

19% 

18% 

9% 

2% 

Faptul că este ușor de recunoscut, v-ați obișnuit cu ea 

Sloganul „Călătoria continuă!” 

Cercul cu culorile curcubeului

Fontul cu care este scris REGIO

Calitatea siglei (e frumoasă în general)

Simbolul stilizat al literei „o”, care are aspectul unei roți 

Culoarea albastru a literelor

Alt element
Alt element: Faptul că ”are un impact vizual bun, 
agreabil” și ”faptul că scrie REGIO”, că este integrat. 



De la 1 (nu îmi place deloc) la 10 (îmi place în foarte mare măsură) ce notă i-ați da 
siglei Regio?  

1% 2% 

14% 

38% 

44% 
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30%

35%

40%

45%

50%

6 7 8 9 10

Media 9,22 puncte din 10 

• Nu au fost acordate note de 
apreciere sub 6 puncte; 

• Media de apreciere este foarte 
ridicată. În cazul în care se doresc 
a fi aduse modificări acestea se 
recomandă fi minime. 

 



Dvs. personal ați schimba ceva la siglă? Ce? (răspuns multiplu) 

68% 

34% 

29% 

21% 

19% 

18% 

9% 

2% 

Faptul că este ușor de recunoscut, v-ați obișnuit cu ea 

Sloganul „Călătoria continuă!” 

Cercul cu culorile curcubeului

Fontul cu care este scris REGIO

Calitatea siglei (e frumoasă în general)

Simbolul stilizat al literei „o”, care are aspectul unei roți 

Culoarea albastru a literelor

Alt element
Alt element: Faptul că ”are un impact vizual bun, 
agreabil” și ”faptul că scrie REGIO”, că este integrat. 



Dvs. personal ați schimba ceva la siglă? Ce? (răspuns multiplu) 

79% 

11% 

7% 

6% 

3% 

1% 

Nimic n-aș schimba 

Fontul folosit pentru scrierea siglei

Culorile folosite ar trebuie schimbate

Alt aspect

Sloganul ar trebui schimbat

As schimba-o în totalitate

Alt element: O mai mare vizibilitate mesajului de 
sub Regio ”Călătoria continuă”, deoarece nu se 
prea vede; monocromie-mai puțin culori, mai 
puțin text, o altă formă decât cea rotundă. 



Dvs., în calitate de reprezentant al instituției Dvs., în ce măsură cunoașteți care sunt 
oportunitățile de finanțare disponibile prin POR 2021 - 2027 în Regiunea București- Ilfov? 

15% 

4% 
3% 3% 

5% 

14% 

8% 

16% 

19% 

13% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Media 6,38 puncte din 10 



Acordați o nota, de la 1 (în foarte mică măsura) la 10 (în mare măsură) pentru cât de informat 
vă considerați cu privire la următoarele aspecte: 

Comparație de medii 

7,55 

7,14 

7,14 

7,12 

7,10 

7,01 

7,00 

6,87 

Utilizarea sistemului informatic on-line de gestionare a
aplicatiilor MySMIS

Etape în pregătirea unui proiect matur

Etapele de parcurs în procesul de implementare a unui proiect

Cerinţele de informare și publicitate în conformitate cu 
prevederile Manualului de Identitate Vizuală al POR 2014 – 2020 

Contractul de finantare POR : Drepturile și obligaţiile 
beneficiarilor 

Completarea și depunerea dosarului cererii de finanţare 

Modalitatea de alocare a resurselor (planificarea fluxurilor
financiare in cadrul proiectului)

Criteriile de evaluare şi selecţie ale proiectelor



Considerați importante pentru promovarea/reclama unui proiect următoarele: 

Alte modalități: expunerea în mediul 
online; comunicarea pe Facebook. 

93% 

97% 

95% 

94% 

98% 

7% 

3% 

5% 

6% 

2% 

Comunicate de presă

Expunerea unui panou în timpul lucrărilor

Expunerea unui panou după încheierea proiectului

Materiale promoţionale etc.

Identitatea vizuală a programului - sigla REGIO

DA NU



Care sunt principalele lucruri pe care Dvs. doriți să le aflați despre POR în perioada 
următoare? (vă rugăm să menționați minim două opțiuni) 

P
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n
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u
m

u
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te
 

Exemple, tipuri de 

proiecte eligibile 

Calendarul 

lansărilor 

Alocarea 

financiară 

Proiecte 

realizate 

Criterii de 

evaluare 

Programul sesiunilor 

de pregătire 

Criteriile de 

eligibilitate 

Ghidurile 

beneficiarilor 

Măsuri de 

simplificare 

Axele 
accesibile 

Date statistice 

ale regiunii 

Toate 

informațiile 

21 

17 

17 

15 

14 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 



3,34 

3,28 

3,25 

3,25 

3,18 

ADR București Ilfov 

Primăria locală

AM POR (Autoritatea de Management a Programului)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei (MDLPA/MDRAP)

Consiliul Județean 

Comparație de medii 

Cum evaluați relația de comunicare a instituției pe care o reprezentați, în privința proiectelor cu finanțare 
europeană  cu următoarele instituții? Vă rugăm să dați o notă de la 1-deficitară la 5-excelentă 



Cum evaluați relația de comunicare a instituției pe care o reprezentați, în privința proiectelor cu finanțare 
europeană  cu următoarele instituții? Vă rugăm să dați o notă de la 1-deficitară la 5-excelentă 

11% 

7% 

33% 
35% 

14% 

Deficitară Satisfăcătoare Bună Foarte bună Excelentă

Primăria locală

Consiliul Județean 

ADR București Ilfov 

AM POR (Autoritatea de Management a
Programului)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei (MDLPA/MDRAP)



Care este opinia dvs. despre Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov / ADR București-Ilfov? Vă 
rugăm poziționați această opinie pe scala următoare:  

56% 

28% 

15% 

1% 

predominant pozitivă mai degrabă pozitivă neutră mai degrabă negativă



Care este aprecierea Dvs. generală referitoare la proiectele implementate în regiunea București-Ilfov prin 
REGIO-POR până în prezent? 

1% 2% 

21% 

54% 

22% 

Foarte proastă Proastă Nici bună, nici
proastă

Bună Foarte bună



Vă rugăm să argumentați de ce afirmați acest lucru? 

ARGUMENTE POZITIVE ARGUMENTE NEGATIVE OPINIE NEUTRĂ 

• Proiecte prea puține în 
comparație cu nevoile; 

• Proiecte nefinalizate încă 
în actualul exercițiu; 

• Dificultăți în 
implementare; 

• Criterii de eligibilitate 
prea restrictive. 

• Birocrație excesivă; 
• Criterii de eligibilitate 

prea restrictive; 
• Decizii luate la nivel de 

Minister nu de către 
Agenție. 
 

• Comunicare foarte bună, 
sprijin, înțelegere și 
ajutor primit din partea 
Agenției; 

• Succesul proiectelor 
implementate; 

• Contribuția la 
dezvoltarea localităților 
și regiunii; 

• Accesare facilă a 
fondurilor; 

• Grad de absorbție bun. 



Ce mijloace de informare cu privire la program folosiți în prezent (răspuns multiplu): 

51% 

47% 

47% 

39% 

28% 

27% 

25% 

17% 

1% 

Site-ul web al ADR BI (adrbi.ro, 2014-2020.adrbi.ro )

Site-ul programului www.inforegio.ro

Newsletter ADR București Ilfov 

Comunicate de presă difuzate de minister sau ADR BI (prin
solicitarea de acreditare)

Pagina de FB Regio

Pagina de facebook ADR BI

Pagina de FB Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

Pagina de FB MDLPA

Alte instrumente online
Alte mijloace: comunicare 
directă cu MIPE 



Ce măsuri și instrumente de comunicare credeți că sunt cele mai eficiente la nivelul regiunii pentru ca 
informarea să ajungă la Dvs (alegeri multiple) 

67% 

59% 

45% 

43% 

37% 

36% 

34% 

33% 

32% 

2% 

Comunicarea online

Newsletter electronic

Social Media (Pagina de facebook BI, Youtube, Instagram, altele)

Biroul Regional de Informare (helpdesk) al ADR Bucureşti-Ilfov

Campanii de promovare media, online, panouri/afişe amplasate
pe stradă

Materiale promoționale 

Organizarea de evenimente dedicate POR 2014 – 2020 

Realizarea și distribuirea de publicații tipărite și electronice 

Rețeaua Comunicatorilor Regio București-Ilfov 

Alte instrumente de comunicare

Alte mijloace: comunicate de 
presă, informare directă 



În care din următoarele domenii credeți că ar trebui orientate fondurile REGIO pentru localitatea/ regiunea 
dumneavoastră în perioada următoare? (Maximum 3 alegeri)  
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u
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40 

66 

60 

20 

19 

27 

28 

15 

SISTEM DE SĂNĂTATE 

EDUCAȚIE 

TRANSPORT 

DEZVOLTAREA AFACERILOR REDUCEREA POLUĂRII 

CERCETARE-INOVARE 

SERVICII SOCIALE 

PATRIMONIU CULTURAL 

Alt domeniu: infrastructura de canalizare și 
aducțiune apă potabilă 



În care din următoarele domenii credeți că ar trebui orientate fondurile REGIO pentru localitatea/ regiunea 
dumneavoastră în perioada următoare? (Maximum 3 alegeri)  

P
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n
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u
m

u
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te
 

66% 

60% 

40% 

28% 

27% 

20% 

19% 

15% 

58% 

55% 

80% 

23% 

18% 

36% 

5% 

26% 

Dezvoltarea sistemului de educație  

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri, şosele, trotuare, piste
pentru pietoni şi biciclişti

Dezvoltarea sistemului de sănătate

Dezvoltarea sectorului de Cercetare-dezvoltare inovare

Dezvoltarea serviciilor sociale

Dezvoltarea afacerilor

Conservarea patrimoniului si modernizarea infrastructurii de
agrement

Reducerea poluării cu CO2 (inclusiv reabilitarea termica a
cladirilor publice si rezidentiale)

Beneficiari Populație 



Din câte, știți instituția dvs. intenționează să deruleze proiecte în aceste domenii în perioada următoare? 

Da: 82% 

Nu: 13% Nu știu: 5% 100% 

100% 

100% 

91% 

80% 

75% 

50% 

71% 

3% 

7% 

25% 

50% 

14% 

UAT de nivel județean 

UAT municipal/ sectorial

UAT urban

UAT rural

Institutie de învățământ superior de stat  

Unitate de cult

Organizaţe neguvernamentală

Furnizor de servicii sociale

DA NU



În opinia Dvs., în ce măsură următoarele afirmații ar trebui să caracterizeze POR în perioada următoare? Vă 
rugăm să dați o notă de la 1- în mică măsură la 5-în foarte mare măsură 

4,50 

4,49 

4,45 

4,28 

4,25 

Proiectul tău contribuie la dezvoltarea Regiunii BI

POR te ajută să te dezvolți 

Cu un proiect bun si eligibil, poți primi finanțare 

Fondurile sunt utilizate transparent

Fondurile sunt accesibile tuturor potențialilor solicitanți 
eligibili 

Comparație de medii 



În opinia Dvs., în ce măsură următoarele afirmații ar trebui să caracterizeze POR în perioada următoare? Vă 
rugăm să dați o notă de la 1- în mică măsură la 5-în foarte mare măsură 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

3% 

4% 

2% 

9% 

8% 

9% 

11% 

15% 

24% 

31% 

24% 

34% 

35% 

65% 

60% 

63% 

50% 

47% 

Proiectul tău contribuie la dezvoltarea Regiunii BI

POR te ajută să te dezvolți 

Cu un proiect bun si eligibil, poți primi finanțare 

Fondurile sunt utilizate transparent

Fondurile sunt accesibile tuturor potențialilor solicitanți 
eligibili 

În mică măsură 2 3 4 În mare măsură



Mulțumim! 


