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OBIECTIVE 

STRATEGICE  
OBIECTIVE SPECIFICE TEME PRIORITARE 

CONSOLIDAREA 
COMPETITIVITĂTII 
REGIONALE 

 

O.S 1. CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-
URILOR 

1.1. Dezvoltarea intensiva si extensiva a IMM-urilor, inclusiv a celor care 
activeaza sectorul agricol si conexe acestuia. 

1.2. Sprijinirea inovarii în întreprinderi, a difuzarii si adoptarii de noi 
tehnologii, inclusiv TIC. 

O.S.2. CONSOLIDAREA CERCETARII, DEZVOLTARII 
TEHNOLOGICE SI INOVARII 

2.1. Dezvoltarea activitatii de cercetare dezvoltare si a infrastructurii de 
inovare si transfer tehnologic. 

REDUCEREA 
DISPARITĂTILOR 
INTRA-REGIONALE  

O.S.3. INTARIREA COEZIUNII SOCIALE SI 
TERITORIALE IN CADRUL REGIUNII 

3.1. Dimininuarea dezechilibrelor teritoriale 

3.2. Dimininuarea dezechilibrelor sociale 

DEZVOLTAREA 
URBANA SI 
RURALA 
DURABILA 

 

O.S. 4. PROMOVAREA SISTEMELOR DE 
TRANSPORT DURABILE SI REDUCEREA 
BLOCAJELOR DIN CADRUL RETELELOR DE 
TRANSPORT 

4.1. Promovarea transportului prietenos cu mediul 

4.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport 

4.3. Sprijinirea transportului naval 

O.S.5. ÎMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI SI 
SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE ÎN 
REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV 

5.1. Îmbunatătirea calitatii mediului natural 

5.2. Îmbunatatirea calitatii mediului construit   

O.S. 6. SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O 
ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE DIOXID DE 
CARBON 

6.1 Sustinerea de masuri si investitii de eficienta energetica 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI-ILFOV 



Axa prioritară (AP)  Activități / PI  
Buget 

(mil euro) 

AP 1 - Promovarea transferului 
tehnologic   

crearea, modernizarea,  extinderea, dotarea  entităților de ITT,  
206,51 

AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale  şi 
necorporale;  

877,11 

AP 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon  

eficiență energetică a clădirilor publice si rezidențiale, inclusiv Investiții în iluminatul public; [3.1] 1187,28 

transport urban (căi de rulare/sisteme ITS/piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice) [3.2] 1187,28 

AP 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile 

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/sisteme ITS/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice) [4.1] 1126,41 

clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părcuri, etc. străzi 
urbane și utilități de bază la scară mică. [4.2] 

125,15 

revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.) [4.3] 58,82 

infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice). [4.4] 76,47 

AP 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a   patrimoniului cultural 

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural [5.1] 326,97 

regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate, etc).[5.2] 139,53 

AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională 

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T 
1068,36 

AP 7 - Dezvoltarea durabilă 
a turismului 

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear  
118,89 

AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale 

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate 638,30 

reabilitare/ modernizare infrastructuriă socială 125,15 

AP 9 – Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație,  servicii sociale, locuinţe sociale, activități de economie 
socială, amenajarea spațiului urban degradat  

101,41 

AP 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale 
reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație 352,19 

AP 11 –  Cadastru  Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României 312,89 

AP 12 –  Asistenta tehnica Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri) 221,28 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020  



Axa prioritară (AP) Activități  
Buget total 

(Mil. Euro) 

AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii IMM 
construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv 
dotare cu active corporale şi necorporale; 

17,29 

AP 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon  

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv investiții în iluminatul public; 

299,99 transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ sisteme ITS/ achiziție mijloace de transport 
ecologice/ electrice, etc.) 

AP 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a   patrimoniului cultural 

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 

40,77 
regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri 
abandonate,  

AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională 

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau 
indirectă cu reteaua TEN T 

13,30 

AP 9 – Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban (CLLD) 

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație,  servicii sociale, locuinţe 
sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat  

11,82 

AP 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale 

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație 
 

53,19 

AP 12 – Asistență tehnică Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri) 12,75 

Total POR BI 449,10 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  2014-2020 
PENTRU REGIUNEA BUCURESTI ILFOV  

 
Pentru perioada de finantare 2014 – 2020 Regiunea BI este regiunea mai dezvoltata ceea ce va presupune rate de cofinantare 

diferite, precum si alocare diferentiata in cadrul programului operational 



AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON  

Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

Tipuri de activități:  

•A. măsurile de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice 
•îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

•reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de 
ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

•utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de 
consum; etc. 

• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor 
de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);  

 

•B. măsurile de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale  
•îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare; 

•reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc 
de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc. 

•modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau 
centrale termice pe biomasa, 

•implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor 
de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);  

 

•C. Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice in sectorul iluminatului public 
•înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată 
mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

•achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

•extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; etc. 



Prioritate de investiții 3.2: Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană 
și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor  

(identic cu Axa 4 – Prioritatea de investitii 4.1) 

 

Tipuri de activități: 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice 
(EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant 
electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public, sisteme e-ticketing etc.); 

 

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv 
staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a 
infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, 
inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); 

 

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe 
instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de 
masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2  realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele 
forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). 

 

 

 



Agentia pentru Dezvoltare Regionala  Bucuresti - Ilfov  
Str. Mihai Eminescu, Nr. 163, Sector 2, Bucuresti 
Tel. 021/315 96 59, Fax: 021/315 96 65 
E-mail:contact@adrbi.ro, catalin.lacatusu@adrbi.ro 
Web site: www.adrbi.ro, www.regioadrbi.ro 
 


