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� Organism non-guvernamental, 
non-profit si de utilitate publica

�1999- ONG de utilitate publica

�2004 – Legea dezvoltării regionale în 
România

Context general – ADRBI – Agentia pentru Dezvoltare 
Regională Bucuresti-Ilfov

România

�2007 - Organism Intermediar pentru 
Regio

Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti

ADRBI asigură servicii specifice  pentru autorităţile publice 
locale, ONG-uri etc, în vederea dezvoltării socio-economice si 

a coeziunii regiunii Bucureşti-Ilfov



PDRBI

Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 
are in vedere trei obiective strategice 

globale puternic interconectate:

� Consolidarea competitivităţii regionale� Consolidarea competitivităţii regionale

�Reducerea disparităţilor intra-regionale

� Dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă



Dezvoltarea regională în România

� POR 2014-2020

�Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro

�Alocare regiunea BI: 431,81 mil. Euro

Obiectivul POR: reducerea discrepanţelor dintre 
regiuni

� POR 2007-2013

�Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro

�Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro

�www.inforegio.ro

�www.adrbi.ro



Regenerare urbana – 4 piloni

- Reabilitarea spatiului fizic

- Dezvoltarea economica- Dezvoltarea economica

- Mediul social

- Componenta administrativa



P.I. 3.1 A- Sprijinirea eficienței energetice în sectorul 
cladirilor rezidentiale

Alocare: 99 milioane Euro
Solicitanti eligibili– UAT din mediul urban si sectoare
Contributia solicitantului de min 40% din cheltuielile eligibile
76 contracte in valoare de 140 mil Euro 



P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice a clădirilor

publice

Alocare: 46 milioane Euro
Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban, sectoare, comune
7 contracte in valoare de 6 mil Euro 



3.1 C Cresterea eficientei energetice – Iluminat public

Alocare: 5 milioane Euro
Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare
Contributia solicitantului de min 2% din cheltuielile eligibile
2 proiecte in evaluare in valoare de aprox. 6 mil Euro 



Numărul mașinilor  

http://www.citymayors.com/statistics/uk-european-cities.html



3.2 Mobilitate urbana durabila

Alocare: 150 milioane Euro
Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare
Contributia solicitantului de min 2% din cheltuielile eligibile
2 proiecte in evaluare in valoare de aprox. 38 mil Euro 



A.P.5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural

P.I. 5.1. Conservarea, protejarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural
Alocare: 26,5 milioane Euro
Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare, ONG, 
unitati de cult
7 contracte in valoare de aprox. 19 mil Euro 

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro



A.P.5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural

P.I. 5.2.Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București

Alocare: 14 milioane Euro
Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare
Contributia solicitantului de min 2% din cheltuielile eligibile
2 contracte in valoare de aprox. 4,7 mil Euro 



CONCLUZIE

Regenerarea urbana durabila necesita o 

abordare complexa din partea 

13

abordare complexa din partea 

administratiei publice locale si a tuturor 

actorilor implicati in acest proces





Investim in viitorul tau!

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; 
+4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99 

E-mail: claudia.ionescu@adrbi.ro

www.adrbi.ro
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