
INVESTIȚII URBANE 
INTEGRATE - IUI

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027



Strategii eligibile:

De sprijin prin instrumentul teritorial Investiții Urbane Integrate vor

beneficia:

• Municipiul București și sectoarele Municipiului București prin

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București

(SIDU MB) – elaborată de Banca Mondială sub contract cu Primăria

Municipiului București. SIDU MB va fi aprobată de Consiliul General al

Municipiului București și implementată de Primăria Municipiului

București, Primăriile de Sector și alte entități (instituții publice sau semi-

publice) care au în administrare patrimoniu care face obiectul măsurilor

propuse în planul de acțiune. Planul de acțiune al strategiei va cuprinde

în mod obligatoriu atât proiectele Primăriei Municipiului București, cât și

proiectele Primăriilor de Sector.

• Cele 8 orașe din județul Ilfov prin strategii de integrate de

dezvoltare urbană proprii – fiecare oraș din Ilfov va putea beneficia de

finanțare prin instrumentul IUI prin intermediul propriei strategie urbane

integrate. SIDU-rile orașelor din Ilfov vor fi aprobate la nivelul fiecărui

Consiliu Local și vor fi implementate de unitățile administrativ-teritoriale

urbane (oraș) respective, dar și alte entități (instituții publice sau semi-

publice) care au în administrare patrimoniu care face obiectul măsurilor

propuse în planul de acțiune și se regăsește pe teritoriul orașului.



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

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată – 30.000.000 euro

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul – 120.000.000 euro

Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată – 136.900.000 euro

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă – 49.642.504 eu 

Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă – 70.312.410 euro
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Mecanism de implementare

ETAPA I

Autoritățile publice locale (APL) care gestionează SIDU vor elabora strategiile urbane integrate, planul de acțiune
aferent strategiei și o o autoevaluare a strategiei proprii în cadrul instrumentului SAT4SUD.

AM PR BI va deschide un apel pentru evaluarea strategiilor și le va declara admise pe cele care îndeplinesc criteriile
Articolului 29 - Regulamentul 1060/2021 și care au un plan de acțiune cu operațiuni aliniate la obiectivele PR BI.

Cheltuielile cu elaborarea strategiilor vor fi eligibile prin PR, acestea putând să fie decontate în prima cerere de
finanțare/proiect depus pe una din prioritățile PR (vezi Etapa II) în măsura în care sunt respectate prevederile Hotărârea
nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul
operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă

ETAPA II
AM PR BI va deschide apeluri competitive pentru proiectele conforme cu strategiile integrate

de dezvoltare urbană selectate în Etapa I și incluse în planul de acțiuni identificat de UAT
urban respectiv.

Apelul va avea durata de 12/18 luni, timp în care APL își pot dezvolta și depune
documentații tehnico-economice și cereri de finanțare.

ETAPA III
 Va fi conturată după stabilirea abordării: fie o abordarea specifică

la nivel regional, fie în baza ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.

156/ 2020.



Guvernanță

• Sistemul de guvernanță trebuie asigurat la nivel de UAT pentru teritoriului vizat,

ceea ce presupune o cooperare pe mai multe niveluri (între departamente și instituții

publice care au atribuții în gestionarea obiectivelor publice sau de interes public în

Municipiul București), cât și implicarea părților interesate din perspectiva abordării

parteneriale (Articolul 8 din Regulamentul 1060/ 2021 - valabil pentru toate

strategiile). Sistemul de guvernanță va fi sprijinit prin măsuri dedicate sub

prioritatea de Asistență Tehnică a PR BI, iar monitorizarea strategiilor se va realiza

conform cu Articolul 8 – Regulamentul 1060/2021.

• Procesele de monitorizare și evaluare se desfășoară pe două niveluri: la nivelul PR

BI și la nivelul fiecărei strategii urbane integrate.

 APL vor fi implicate în procesele de monitorizare și evaluare SIDU. Monitorizarea și

evaluarea SIDU se va realiza de către APL prin intermediul sistemului de guvernanță al

SIDU și prin elaborarea unui raport anual ce va conține rezultatele monitorizării și

autoevaluării SIDU pentru anul precedent. Implementarea proiectelor va fi în

responsabilitatea instituțiilor beneficiare de finanțare.

 La nivelul PR BI evaluarea și monitorizarea se face la nivel de SIDU/ plan de acțiune

dar și la nivel de operațiune/proiect în primul rând prin verificarea funcționarii

mecanismului de guvernanță (rapoarte APL- Autoritate/ Autorități Publice Locale anuale

menționate mai sus care sunt incluse în procedurile de monitorizare PR și sunt

verificate/ urmărite de AM PR BI), dar si prin evaluări /reevaluări specifice în situațiile

când sunt propuse modificări ale planurilor de acțiune.



Indicatori de îndeplinit

Cod Denumire indicator Observații

RCO 

74

Populația vizată de proiecte 

derulate în cadrul strategiilor 

de dezvoltare teritorială 

integrată

Se cuantifică la nivelul tuturor obiectivelor specifice care contribuie la IUI.

Se evită dubla numărare la nivel de obiectiv specific.

RCO 

75

Strategii de dezvoltare 

teritorială integrată care 

beneficiază de sprijin

Se cuantifică la nivelul tuturor obiectivelor specifice care contribuie la IUI.

Se evită dubla numărare la nivel de obiectiv specific.

Unitatea de măsură pentru acest indicator este „contribuții la strategii”. O strategie 

sprijinită prin mai multe proiecte se cuantifică o singură dată.

RCO 

76

Proiecte integrate de 

dezvoltare teritorială

Se va cuantifica strict în cadrul Priorității 7 – OS 5.i.

În sensul Regulamentului UE un proiect se consideră integrat dacă:

a) proiectul implică diferite sectoare (cum ar fi sectoare sociale, economice și de 

mediu) proiectul integrează mai multe tipuri de părți interesate (autorități publice, 

actori privați, ONG-uri)

b) proiectul implică diferite teritorii administrative (ex: unități administrativ-teritoriale) 

c) proiectul implică mai multe tipuri de organisme relevante (autorități publice, actori 

privați, ONG-uri).

Suplimentar față de indicatorii propuși la nivelul fiecărui obiectiv specific pentru cuantificare sprijinului

acordat în cadrul instrumentului teritorial IUI se vor avea în vedere următorii indicatori de realizare:



Alocarea finanțării aferente IUI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind
unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților
urbane şi rurale din România cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile

Articolul 6

(7) Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov repartizarea fondurilor destinate
pentru dezvoltare urbană în cadrul programului operațional se face după
următoarele reguli:

a) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează
pentru Primăria Generală a Municipiului București;

b) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează
pentru primăriile de sector în funcție de numărul populației, cu condiția
corelării proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență
cu strategia municipiului;

c) 20% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează
pentru cele 8 orașe din județul Ilfov, pe bază de apel de proiecte de tip
competitiv.



Propunere indicativă de alocare la nivel de oraș/ sector

Distribuirea alocării IUI între
localitățile urbane/ sectoare
Municipiului București se poate
realiza în baza unei formule de
alocare compusă din trei indicatori
cu ponderi diferite, după cum
urmează:

• populația localității în total
populație a categoriei, cu o
pondere de 30%;

• PIB-ul județului în PIB-ul regional
invers proporțional, cu o pondere
de 30%;

• alocare fixă împărțită numărului
de orașe dintr-o categorie, cu o
pondere de 40%;

UAT
TOTAL
FEDR

Procent
Total per UAT

FEDR

BUCUREȘTI 87.012.704 euro 53,4% 12.430.386 euro

ILFOV 75.729.262 euro 46,5% 9.466.158 euro



Vă mulțumim!
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

www.adrbi.ro

http://www.adrbi.ro/

