
Atelier regional București-Ilfov
„Principiile Noului BAUHAUS European în 

PR BI 2021-2027”

13 martie 2023, București
ADR BI



INTERVAL SUBIECT

10:00 – 10:30 Primirea și înregistrarea participanților

10:30 – 10:45 Cuvânt de deschidere a atelierului – Dl. Dan NICULA, Director General ADR BI

10:45 – 11:15 Prezentare sumară a PR BI 2021-2027 și a NEB în contextul PR BI

11:15 – 11:45 Tur de masa pentru cunoașterea participanților

11:45 – 13:00
Sesiunea 1 de discuții

Principiile de bază ale Noului Bauhaus European – Dl. Pietro Elisei, Director URBASOFIA

13:00 - 14:00 Pauza de masă

14:00 - 15:30

Sesiunea 2 de discuții

Bune practici în implementarea conceptului NEB și sprijinul oferit de Comisia Europeană – Dl. Marius 

Cristea, Expert Comisia Europeană

15:30 - 16:00 Concluzii

AGENDĂ



PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 

2021-2027
Martie 2023



Detalii generale Prioritatea
Total prioritate

FEDR + BS

1. O regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice

374.555.448

2. O regiune digitalizată 75.000.000

3. O regiune cu orașe prietenoase 
cu mediu

300.000.000

4. O regiune cu mobilitate ridicată și 
emisii scăzute de carbon

287.500.000

5. O regiune accesibilă 106.250.175

6. O regiune cu infrastructură 
educațională modernă

171.606.260

7. O regiune atractivă și incluzivă 93.053.318

8. Asistență tehnică 58.499.593

Total 1.466.464.794

Primul program regional elaborat și implementat la
nivelul regiunii București-Ilfov.

Investiții propuse a se finanța PR BI contribuie la
îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov
prin intermediul a 8 PRIORITĂȚI care au fost conturate
având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare
Regională BI și cele ale Strategiei de Specializare
Inteligentă BI 2021-2027, inclusiv orientările în materie
de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în
perioada 2021-2027 formulate în Raportul de țară din
2019 al CE.

A
L
O
C
A
R
E



APRILIE 2021 OCTOMBRIE 2021SEPTEMBRIE 2020

La sfârșitul lunii octombrie 2021 a fost
transmisă către MIPE (coordonatorul
național) o nouă varianta a POR BI 2021-2027
și a Cadrului de Performanță și Metodologiei
de Selecție a Indicatorilor POR BI.
Documentele au fost supuse consultării
publice atât la nivel regional, cât și național.

Draftul 3 POR BI 2021-2027

A reprezentat prima variantă consolidată a
POR BI în care pe lângă îmbunătățirea
elementelor de conținut textual au fost setate
alocări la nivel de cod de intervenție și
estimări pentru indicatori.
Aceasta a fost prima variantă supusă
negocierilor informale cu Comisia Europeană.

Draftul 1 POR BI 2021-2027

MAI 2020

Prima versiune a POR BI 2021-2027
conținând justificări, acțiuni, coduri de
intervenție și indicatori setați pentru toate
obiectivele specifice selectate în program.
Varianta a plecat de la baza standard
elaborată de MIPE și a fost îmbunătățită
prin valorificarea datelor statistice și a
inputului actorilor regionali.
Draftul 0 al POR BI a fost prima variantă
transmisă Comisiei Europene.

Draft 0 POR BI 2021-2027

Această variantă a avut în centru
consultările publice (care au înglobat
inclusiv consultările asupra PDR BI și a RIS3
BI).
Elementele de conținut au fost modificate/
îmbunătățite în baza inputului dat de
stakeholderilor.
Varianta DRAFT 2 a fost transmisă alături
de cadrul de performanță și metodologia
de selecție a indicatorilor POR BI 2021-2027.

Draftul 2 POR BI 2021-2027

DECEMBRIE 2021

Pe 9 decembrie 2021 a fost transmisă
Comisiei Europene, prin intermediul MIPE,
o nouă varianta a POR BI 2021-2027 și a
Cadrului de Performanță și Metodologiei
de Selecție a Indicatorilor POR BI.
Modificările realizate au fost rezultatul
consultărilor publice desfășurate atât la
nivel regional, cât și la nivel național pe
tema programelor operaționale regionale.

Draftul 4 POR BI 2021-2027

ETAPE PARCURSE ÎN PROCESUL POR BI 2021-2027

IUNIE 2022

Pe 23 iunie 2022 u𝗹혁𝗶𝗺𝗮 혃𝗲𝗿혀𝗶혂𝗻𝗲 𝗮 POR
BI 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗮 𝗳𝗼혀혁 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮혁ă 𝗱𝗲 𝗚혂혃
𝗲𝗿𝗻혂𝗹 𝗥𝗼𝗺â𝗻𝗶𝗲𝗶 ș𝗶 혁𝗿𝗮𝗻혀𝗺𝗶혀ă 𝗖𝗼𝗺𝗶혀𝗶𝗲𝗶
𝗘혂 𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗰ă혁 𝗿 𝗲 MIPE pentru
verificare și aprobare.

Versiunea oficială a POR BI 
2021-2027

DECEMBRIE 2022

Din luna iunie până la finalul lunii
noiembrie au fost purtat negocieri
cu Comisia Europeană, urmare
cărora pe 25 noiembrie a fost
transmis prin SFC ultima variantă
a PR BI care a fost aprobat prin
Decizia CE Decizia 9211 /
05.12.2022.

Aprobarea PR BI 2021-
2027

IAN-MARTIE 2023

În luna ianuarie a fost
demarat procesul de
constituire a CM PR BI.
Finalizat în data de 2
martie cu Decizia de
aprobare a componenței
finale – 27 de membri.

Constituirea CM



ÎN LUCRU.... 

GHIDURILE SOLICITANTULUI 

METODOLOGIE PRIVIND INTEGRAREA ASPECTELOR 

ORIZONTALE: SEA, IMUNIZARE ȘI DNSH 

GHID STRATEGII INTEGRATE

STRATEGIA DE COMUNICARE & MANUAL DE 

IDENTITATE VIZUALĂ

ROADMAP ASISTENȚĂ TEHNICĂ



Noul Bauhaus European (NEB) ÎN PR BI 2021-2027

Promovarea principiilor NEB, de punere în practica Pactul Verde European, va fi realizata prin sprijinirea
construcției de noi clădiri publice NZEB+ cu rol demonstrativ precum și pentru acțiunile vizând conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale.
Astfel, PR BI va sprijini sub OS b (i), OS e(i) și OS e(ii), intervenții care combină principiile dezvoltării durabile,
incluziunii sociale, esteticii, în armonie cu natura și mediul înconjurător astfel încât să răspundă nevoilor
utilizatorilor.



Prioritatea 3 - O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediu

• 3.3. Construirea de clădiri publice NZEB

Se va sprijini, ca acțiune pilot, construirea de clădiri publice
în care se desfășoară activități în legătură cu educația,
sănătatea sau incluziunea socială, cu un necesar de
energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința
privind clădirile al căror consum de energie este aproape
egal cu zero (NZEB), fiind încurajate principiile noului
Bauhaus European. Construcțiile vor presupune
dezvoltarea de soluții durabile de eficiență energetică și
economisire a resurselor, ținând cont de calitate, estetică,
mediul înconjurător și nevoilor utilizatorilor identificate
prin consultarea stakeholders în cadrul unui parteneriat
incluziv.

Ca o posibila modalitate de abordare în stabilirea soluțiilor
tehnice AM va promova prin ghidul solicitantului referință
la Level(s) și va include în categoriile de cheltuieli eligibile
eventualele costuri suplimentare care ar rezulta din
implementarea conceptelor.

Obiectiv de politică 2 - OS b. (i) 
Promovarea eficienței energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră

Alocare: 8.945.000 
euro 

RCO19 - Clădiri 
publice cu 

performanță 
energetică 

îmbunătățită

RCR26 - Consum anual 
de energie primară 
(din care: locuințe, 

clădiri 
publice,întreprinderi, 

altele)

Intervenție -
043. Construirea 

de clădiri noi 
eficiente din 

punct de vedere 
energetic

RCR29 - Emisii de gaze 
cu efect de sera



Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

• 7.1./ 7.4. Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber,
sport și interacțiune socială.

Sunt vizate: crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri care să contribuie la
creșterea incluziunii în comunitate: infrastructuri de agrement și petrecerea timpului
liber, infrastructuri pentru activități recreative, socio-culturale, educative etc.; crearea/
amenajarea și dotarea de infrastructuri sportive (atât interioare, cât și exterioare) etc.

• 7.2./ 7.5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
și a infrastructurilor destinate activităților culturale.

Sunt vizate: restaurarea, consolidarea, conservarea și dotarea obiectivelor de
patrimoniu cultural; reabilitare, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea
infrastructurilor culturale existente, precum și construcția de noi clădiri destinate
activităților culturale, inclusiv pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural
mobil și imobil; implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale
(inclusiv digitizarea în 3D) pentru conservarea și promovarea patrimoniului și a
infrastructurilor culturale; etc.

• 7.3. Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice.

Sunt vizate: crearea/ extinderea/ reabilitarea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate în aer liber (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă, scuaruri, piețe
publice, spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective etc.). Se au în
vedere, ca parte integrantă a proiectelor ce vizează regenerarea spațiilor publice
următoarele: realizarea de căi de acces, străzi, alei pietonale, piste pentru bicicliști,
creare trotuare, dotarea cu mobilier urban, plantarea/ gazonarea suprafețelor,
asigurarea utilităților publice, realizarea sistemului de iluminat, a sistemelor de
supraveghere video, a rețelelor wi-fi, măsuri pentru asigurarea accesibilității
persoanelor cu dizabilități etc.

Obiectiv de politică 5 - OS e. (i)/(ii)
Favorizarea dezvoltării integrate și incluzive 

sociale, economice și de mediu și a 
patrimoniului cultural, turismului și securității 

în zonele urbane/ în afara zonelor urbane;

Intervenții –

127. Alte infrastructuri sociale care 
contribuie la incluziunea socială în 
comunitate

166. Protejarea, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural și servicii culturale

168. Regenerarea fizică și securitatea 
spațiilor publice

RCO77 - Numărul siturilor 
culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCR77 – Număr de 
vizitatori ai siturilor 
culturale și turistice

RSO14S11 - Numărul 
infrastructurilor create cu 

scopul de a contribui la 
incluziunea socială în 

cadrul comunității

RSR14S12 - Populația 
care are acces la 

infrastructurile create cu 
scopul de a contribui la 
incluziunea socială în 

cadrul comunității

Alocare: 
93.053.318 

euro 

RCO114 - Spații deschise 
create sau reabilitate în 

zonele urbane 

RSR14S13 - Populația 
care are acces la spații 

publice noi sau 
modernizate



Linkuri utile: 

• PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027

https://www.adrbi.ro/media/2907/programme_snapshot_2021ro16rfpr009_12_ro.pdf

• COMPONENȚA FINALĂ A COMITETULUI DE MONITORIZARE A PR BI 2021-2027

https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/decizie-privind-stabilirea-comitetului-de-monitorizare-a-
programului-regional-bucure%C8%99ti-ilfov-2021-2027/

• CALENDAR ORIENTATIV LANSARE APELURI DE PROIECTE

https://www.adrbi.ro/media/3011/calendar-orientativ-apeluri-pr-bi-2023-v1-martie-2023.pdf

• PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 – aflat în consultare publică

https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/consultare-pdr-bi-2021-2027/

• STATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 – avizată de CRI BI

https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/

https://www.adrbi.ro/media/2907/programme_snapshot_2021ro16rfpr009_12_ro.pdf
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/decizie-privind-stabilirea-comitetului-de-monitorizare-a-programului-regional-bucure%C8%99ti-ilfov-2021-2027/
https://www.adrbi.ro/media/3011/calendar-orientativ-apeluri-pr-bi-2023-v1-martie-2023.pdf
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/consultare-pdr-bi-2021-2027/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/

