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Context general - Regiunea București-Ilfov

Regiunea BI Bucureşti Ilfov % Regiunea

BI în România

Suprafaţa 1 821 km2 13.1% 86.9% 0.76

Populaţia 2 272 163 loc. 82.89% 17.11% 11.29
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Organism non-

guvernamental, non-profit şi 

de utilitate publică care 

actioneaza de:

✓ 20  de ani in pentru 

dezvoltarea regiunii Bucuresti 

Ilfov

✓ 12 ani pentru 

implementarea POR

in calitate de Organism 

Intermediar pentru Regio

Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

(ADR BI)
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✓Planificare si programare regionala
A fost demarata elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 

Bucuresti Ilfov 2021-2027

✓Implementarea programelor si a proiectelor regionale
Organism intermediar pentru Programul Operațional Regional - POR 

informare și promovare, selectare, contractare, monitorizare și 

verificare proiecte

✓Marketing regional si promovarea investitiilor
Promovează regiunea și realizează activități care decurg din politicile 

de dezvoltare regională
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

Domenii de activitate



De ce este necesar  un oras SMART  ?

• ONU estimează că peste 70% din populaţia lumii va

locui în oraşe până în 2050.

• In oraşe se inregistrează cel mai rapid ritm de

creştere economică şi dezvoltare socială

• Oraşele trebuie să se adapteze la schimbările care

au loc foarte repede şi trebuie să vină cu proiecte şi

soluţii inteligente şi sustenabile



“SMART CITY” – domenii de interventie

Sursa: https://smartcity.brussels/the-project-definition

https://smartcity.brussels/the-project-definition


POR 

➢ 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 de 
dezvoltare dintre regiuni

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


POR 2007-2013

DMI 1.1. Centre urbane (1) 

Achizitionarea de sisteme de supraveghere video 

pentru cresterea sigurantei cetatenilor :

• 9 proiecte cu valoare nerambusabila de 21.4 mil 

lei

• Beneficiari: Autoritatile Publice Locale

• Sistem supraveghere video in arealul Baicului -

sector 2 Bucuresti

• Sistem de supraveghere video in arealul Ion 

Creanga - sector 2 Bucuresti

• Sistemului de supraveghere video in Parcul

Drumul Taberei, - Sector 6, Bucuresti



POR 2007-2013

DMI 1.1. Centre urbane  (2)

• Sistem de supraveghere video in orasul Chitila 

• Sistem de supraveghere video in orasul 

Voluntari -

• Sistem de supraveghere video in orasul 

Bragadiru –

• Sistem de supraveghere video in orasul 

Pantelimon

• Sistem de supraveghere video in orasul Buftea

• Sistem supraveghere video in arealul Steaua 

Rosie si Petricani - sector 2 Bucuresti



Alocarea pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

POR 2014-2020
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Axa 3  Eficienta energetica inclusiv

mobilitate urbana durabila 299,986,174

Axa 5  Patrimoniu cultural si regenerare 

urbana 40,771,278

Axa 6 Drumuri judetene 13,297,873

Axa 9 Dezvoltare locala sub 

responsabilitatea comunitatii 11,820,332

Axa 10 Infrastructura educationala 53,191,488

total 419,067,145

Euro



POR      - P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila

Obiectiv :

•Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 

bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Plan de Mobilitate Urbana Durabilă (PMUD) -

Planul de mobilitate urbana durabila este un plan 

strategic care este proiectat sa satisfaca nevoile 

de mobilitate ale cetatenilor si afacerilor in orase si 

imprejurimi pentru o calitate a vietii mai buna. 



Plan de Mobilitate Urbana Durabilă BI

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

vizează crearea unui sistem de transport urban 

durabil :

• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă 

și la servicii;

• Îmbunătăţirea siguranţei şi securității;

• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect 

de seră şi a consumului de energie;

• Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor 

pentru transportul de persoane şi mărfuri;

• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.
Sursa : www.pmud.ro



De ce este nevoie de PMUD in regiunea 

Bucuresti-Ilfov ? (1)

• În București – Ilfov se înregistrează zilnic peste 6 

milioane călătorii 

• Numărul mediu de călătorii pe persoana pe zi 

este 2,7 mult mai mic față de alte capitale 

europene care au 3-4 călătorii pe zi pe persoană, 

• Numărul de autoturisme în București (600/1000 

locuitori) și Ilfov (550/1000 locuitori) este mult mai 

mare decit media UE.

Sursa : www.pmud.ro



De ce este nevoie de PMUD in regiunea 

Bucuresti-Ilfov ? (2)

Bucureştiul este cel mai congestionat oraş din 

Europa iar poluarea cu pulberi în suspensie

depaseste limita maxima admisa de lege.

Sursa : www.pmud.ro



PMUD Bucuresti-Ilfov 

2016-2030

• Buget total propus: 6.887 Mil Euro

din care:

• Investiții pentru proiecte Metrou (Metrorex) 

– 3.515 Mil. Euro

• Investiții autorități locale – 3.372 Mil. Euro

• Sursa : www.pmud.ro



P.I 3.2 Mobilitate urbana durabila

Tipuri de investitii

•A. Investiții destinate îmbunătățirii 
transportului public urban (11 tipuri de 
activitati)

•B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat (3 tipuri de activitati)

•C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor 
de CO2 în zona urbană (5 tipuri de activitati)
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Proiecte depuse pe P.I. Mobilitate urbana

Total proiecte depuse: 20

Valoare totala solicitata: 1268,81 mil lei

• PMB – 13 proiecte depuse din care 2 proiecte

contractate :

– Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 55

– val solicitata 89,6 mil lei

– Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 40 

- val solicitata 75.4 mil lei

• UAT Voluntari – 2 proiecte depuse

• UAT Chitila – 5 proiecte depuse



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

http://www.adrbi.ro/

