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VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV

REGIUNEA 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, având permanent în vedere eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor
de CO2 și adaptarea la provocările 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 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 Legii 277/ 2021 pentru aprobarea OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România:
OUG 122/ 2020 - Articolul 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 Regională 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 desemnată 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).



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 cu infrastructură educațională modernă

Prioritatea 7 - O regiune atratctivă și incluzivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică



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

 Vizează: 
• INOVAREA prin: Sprijinul inovării interne în IMM-uri; Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic; 

Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice și a clusterelor de inovare

• DIGITALIZAREA prin: Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor; Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate
în IMM.

• 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 colabării dintre acestea și organizațiile publice de CDI

•Creșterea nivelului de digitalizare a economiei

•Consolidarea capacității de reziliență și a competitivității IMM, inclusiv prin acces la structuri moderne de sprijinire a 
afacerilor

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

Acțiuni 
POR BI 

• 120,52 milioane euro FEDRBuget



Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

 Pentru abordarea provocării conturate se propune:

 Creșterea nivelului de digitalizare a administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent, cu scopul 
creşterii calităţii vieţii locuitorilor

Obiective 
strategice 
specifice

• Autoritățile locale din rural ar putea aplica doar pentru digitalizarea administrației publice: 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.

•Nu pot aplica pentru intervenții de tip oraș inteligent (“smart-city”), întrucât prin Planul Național Strategic - PNS 2021-
2027 se vor susține prin LEADER acțiuni ce vizează revitalizarea servicilor rurale prin inovare digitală, îmbunătățirea 
serviciilor din teritoriile LEADER - acțiuni de tip *“smart villages”.

Acțiuni 
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 domenii majore de dezvoltare în 
cadrul unui Smart City: Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Governance și Smart Living. 

Zone 
rurale

• 59,3 milioane euro FEDR Buget



Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

 Pentru abordarea provocării conturate se propune:

 Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional

 Creșterea suprafeței și îmbunătățirea calității spațiilor și infrastructurilor verzi

Obiective 
strategice 
specifice

• Localitățile rurale pot aplica pentru eficiența energetică în clădiri publice

Acțiuni 
POR BI

•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 
clădirilor publice etc.

• SPAȚIILE ȘI INFRASTRUCTURILE VERZI prin: Crearea / extinderea / modernizarea infrastructurilor verzi printr-o 
abordare de tipul „landscape level approach” prin utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură; Crearea
acoperişurilpr verzi și/sau a pereţilor verzi etc.

Zone 
rurale

• 120 milioane euro FEDR Buget



Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată

 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 de
infrastructuri multimodale pentru mijloacele de transport în comun de tip park&ride; 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

 Vizează: 

 CONECTIVITATEA prin:

 Construirea/ reabilitarea/ modernizarea drumurilor județene; 

 Construirea de sub/ supratraversări rutiere (pasaje), extinderi la 4 benzi, bretele de acces etc.; 

 Construirea de infrastructuri multimodale de marfă etc.

Obiective 
strategice 
specifice

 Pentru abordarea provocării conturate se propune:

• Îmbunătățirea conectivității și accesibilității la TEN-T 

Acțiuni 
POR BI 

• 42,5 milioane euro FEDR Buget



Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

 Pentru abordarea provocării conturate se propune:

• Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă

Obiective 
strategice 
specifice

Localitățile rurale din regiunea București-Ilfov sunt potențiali beneficiari eligibili pentru următoarele acțiuni:

• Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar: creșe și preșcolar: 
grădinițe, incluzând învățământul special)

• Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar (primar, gimnazial și 
liceal: teoretic și vocațional, incluzând învățământul special, unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar: 
cluburi sportive școlare și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: cluburile copiilor)

• Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv campusuri 
(profesional, postliceal și liceal: tehnologic)

Acțiuni 
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; Dotarea infrastructurilor de învățământ
(inclusiv dotări în vederea digitalizării – hardware și software); Achiziția de microbuze electrice pentru ÎPT etc.

Zone 
rurale

• 68,6 milioane euro FEDR Buget



Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

 Pentru abordarea provocării conturate se propune:

• Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care contribuie la 
incluziunea socială în comunitate

Obiective 
strategice 
specifice

Localitățile rurale din regiunea București-Ilfov sunt potențiali beneficiari eligibili pentru următoarele acțiuni:

•Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială în afara zonelor urbane

•Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților 
culturale în afara zonelor urbane

Acțiuni 
POR BI

AGREMENTUL și PETRECEREA TIMPULUI LIBER prin: Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului
liber, sport și interacțiune socială în zonele urbane

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 (realizarea alei
pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare, dotarea cu mobilier urban, asigurarea utilităților, sistem de iluminat, de 
supraveghere video, wi-fi etc.)

Zone 
rurale

• 37,2 milioane euro FEDR Buget



Programe de dezvoltare locală pentru zona rurală

MLPDA - Programul Național de Investiții – Anghel Saligny

Valoarea programului derulat în perioada 2021—2028 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se 
pot încheia contracte de finanțare multianuale

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, 
reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare etc,  care se încadrează în tipul
de investiții: 

• alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 
• sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a 

apelor pluviale; 
• drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 

județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 
localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

• poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
• sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 

transport al gazelor naturale

Informații suplimentare: https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny

https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny


MADR – Planul Național Strategic PAC 2021-2027

Suma propusă este de 20,5 miliarde EUR din care: 
- 13,5 miliarde este destinată plăților directe 
- 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 
- 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR)

PNS vizează înființarea /adaptarea unui sistem de cunoştinţe şi inovare in agricultură (AKIS),dar şi 
susținerea prin LEADER a acțiunilor ce vizează revitalizarea serviciilor rurale prin inovare digitală și 
socială, îmbunătățirea serviciilor din teritoriile LEADER (acțiuni de tip „smart villages”) –

Varianta de PNS PAC 2021-2027 este în consultare publică:
https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html

Programe de dezvoltare locală pentru zona rurală

https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html


Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (REDR)

REDR servește ca un centru pentru schimbul de informații despre modul în care politica, programele, 
proiectele și alte inițiative de dezvoltare rurală funcționează în practică și cum pot fi îmbunătățite 
pentru a obține mai mult.

Satele inteligente sunt comunități din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare pentru a-și 
îmbunătăți reziliența, bazându-se pe punctele forte și oportunitățile locale.

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en

Programe de dezvoltare locală pentru zona rurală

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en


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 


