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14 ani ca Organism Intermediar pentru 
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2 Strategii de inovare/specializare 
inteligentă 

Peste 20 ani de activitate în 
planificare și dezvoltare regională
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• Legea 277/ 2021 pentru aprobarea OUG 122/2020 pentru eficientizarea procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în
România, Art.3

• 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 2021-2027

• ADR BI titular pentru Programul Operațional Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027
privind elaborarea programului in vederea aprobarii prin decizia Comisiei Europene



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 atractivă și incluzivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică



Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Acțiunile se vor finanța atât în urban, cât și rural, cu excepția intervențiilor 
de tip smart villages, ce se vor finanța în teritoriile LEADER prin PNS 2022-
2027

Acțiuni
POR BI

DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE : Servicii și aplicații digitale noi, inclusiv 
sprijin pentru securitate cibernetică și interoperabilitate

 INTERVENȚIILE DE TIP ORAȘ INTELIGENT: Soluții digitale în domenii majore 
de dezvoltare în cadrul unui Smart City: Smart People, Smart Environment, 
Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility și Smart Living 

Zone 
rurale

• 30,3 milioane euro FEDR - (alocare totala 75,9 mil euro)* Buget

*Nota CE - Toate serviciile publice destinate cețățenilor și întreprinderilor ce vor fi digitalizate trebuie să fie
conforme cu Directiva (UE) 2016/2102 (Directiva privind accesibilitatea web).
** Nota CE - Fără componenta hard a intervențiilor de tip oraș inteligent.



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

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

•COMPETITIVITATEA IMM-urilor : 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 : Sprijin pentru dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru
inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc. cu
ajutorul voucherelor de formare;

Acțiuni 
POR BI 

• 120,52 milioane euro FEDR (alocare totala 301,3 mil euro)Buget



Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

• Localitățile rurale pot aplica pentru eficiența energetică în clădiri publice

Acțiuni 
POR BI

•EFICIENȚA ENERGETICĂ : Investiții în clădiri rezidențiale și clădiri publice publice 
(inclusiv construcția de clădiri publice  nZEB+) - 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 : Crearea / extinderea / modernizarea
infrastructurilor verzi printr-o abordare de tipul „landscape level approach” prin
utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură; Crearea acoperişurilor verzi și/sau
a pereţilor verzi etc.

Zone rurale

• 120 milioane euro FEDR (alocare totala 300 mil euro)Buget



Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată

 MOBILITATEA ȘI INFRASTRUCTURA URBANĂ CURATĂ :

 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.) 

Acțiuni
POR BI

• 115 milioane euro FEDR (alocare totala 287,5 mil euro)Buget



Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

CONECTIVITATE 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.

* Nota CE - Decongestionarea în orașe trebuie să se concentreze pe tranziția către un transport 
urban curat (electric) și nu trebuie să prezinte niciun risc de stimulare a utilizării mijloacelor de 
transport auto private

Acțiuni
POR BI

• 42,5 milioane euro FEDR (alocare totala 106,25 mil euro) Buget



Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

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

 Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și 
secundar (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional, 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

 INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ: 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 din județul Ilfov etc.

Zone 
rurale

• 68,6 milioane euro FEDR  (alocare totala 171,6 mil euro)Buget



Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

 Dezvoltarea infrastructurilor de agreement în afara zonelor urbane

 Conservarea patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților 
culturale în afara zonelor urbane

Acțiuni
POR BI

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

PATRIMONIUL CULTURAL: restaurarea, consolidarea obiectivelor de patrimoniu
cultural din lista monumentelor istorice; reabilitarea și consolidarea infrastructurilor
culturale existente, construcția de noi clădiri pentru activități culturale

REGENERARE SPAȚII PUBLICE :Facilități amenajate în aer liber (realizare 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 (alocare totala 93,0 mil euro)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 


