
 
 

   Politica de coeziune – valori locale si regionale 

 
Claudia Ionescu, Sef DPRI                   

 

        

         

           



 Dezvoltarea regională în România 

 

 

 POR 2014-2020 

Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro 

Alocare regiunea BI: 431,81 mil. Euro 

 

 POR 2007-2013 

Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro 

Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro 

 

 
www.inforegio.ro  

www.adrbi.ro 

 

Obiectivul POR: reducerea discrepanţelor dintre 
regiuni 

http://www.inforegio.ro/
http://www.adrbi.ro/


 Dezvoltarea Regiunii Bucuresti Ilfov 

 

 POR 2014-2020 - Alocare regiunea BI: 431,81 mil. Euro 

 POR 2007-2013 - Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro 

 

 

 

 
 



 3.1 A-  Sprijinirea eficienței energetice  în sectorul cladirilor 

rezidentiale - Alocare: 99,4 milioane Euro 

 

Solicitanti eligibili– UAT din mediul urban si sectoare 

Contributia solicitantului de min 40% din cheltuielile eligibile 

86 contracte in valoare de 743 mil lei 

104 Evaluare TF in valoare de 953 mil lei 

33 finalizate in valoare de 195 mil lei  

Valoare avizata la rambursare AMPOR : 269 mil lei 

 

 



 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice a clădirilor publice  

Alocare: 45,5 milioane Euro 

 

Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban, sectoare, comune 

 

7 contracte in valoare de 29 mil lei 

11 Evaluare TF in valoare de 43 mil lei 

Valoare avizata la rambursare AMPOR: 0,37 mil lei 

 



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  

 

4 proiecte in Evaluare CAE in valoare de aprox. 43 mil lei 

  



3.2 Mobilitate urbana durabila - Alocare: 149,9 milioane Euro 

 

 

Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare 

Contributia solicitantului de min 2% din cheltuielile eligibile 

1 contract in valoare de 89,6 mil lei  

8 proiecte in Evaluare TF in valoare de 807 mil lei  



5.1. Conservarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului 

natural si cultural -Alocare: 26,5 milioane Euro 

 

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare, ONG, 

unitati de cult 

 

7 contracte in valoare de 88 mil lei 

10 Evaluare TF in valoare de 130 mil lei 

Valoare avizata la rambursare AMPOR: 8,72 mil lei 

  



5.2.Regenerre urbana - Alocare: 14,1 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  

4 Evaluare TF in valoare de 64 mil lei 

Valoare avizata la rambursare AMPOR: 22,1 mil lei 

 



AP 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 

regionala si locala -Alocare: 13,14 milioane Euro 

 

 

Solicitanti eligibili – UAT din mediul urban si sectoare 

Contributia solicitantului de min 2% din cheltuielile eligibile 

 

1 Evaluare TF in valoare de 60,7 mil lei 

 



Prioritatea de investitii 10.1.a:  

Investitii in infrastructura de educatie - crese si gradinite 

 

  Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 18,99  milioane 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 34 198,9 

In evaluare (TF) 3 19,5 

Contracte - - 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.1.b:  

Investitii in infrastructura de educatie -scoli 

 
Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: EUR 1,5 million 

 

 Proiecte Numar Valoare (miloane lei) 

Depuse 23 311 

In evaluare (TF) 4 46 

Contracte 1 22.7 

•construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.2:  

Investitii in infrastructura de educatie –invatamant 

profesional si tehnic 

 

  Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : EUR  5.7 milioane 

 

 Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 13 113,6 

In evaluare (TF)  4  35 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale  

Activitati eligibile 



Prioritatea de investitii 10.3:  

Investitii in infrastructura de educatie –invatamant 

universitar 

 Valoare alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : EUR  15.6 milioane 

 

Proiecte Numar Valoare (milioane lei) 

Depuse 10 185,7 

In evaluare (TF) 3 47,6 

Mai multe detalii: 

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/ 

 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/  

• echiparea infrastructurii educaţionale  

Activitati eligibile 
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CONCLUZIE 

A fi uman intr-o lume plina de rutina 

 reprezinta sansa noastra la bunastare 

prin  

 intelegere, incredere si cooperare 
 



            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
 Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: claudia.ionescu@adrbi.ro 

 

 

 

 

  

                                   

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

www.facebook.com  / adrbi 

www.adrbi.ro  
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