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• Regio este programul prin care se finanteaza proiecte locale si
regionale in Romania

• Bugetul total al programului la nivel national: 4,4 miliarde Euro

• Suma orientativa alocata pentru regiunea Bucuresti-Ilfov este de
393,1 milioane de Euro, reprezentand 8,86%

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) 
implementeaza acest program în regiunea Bucuresti-Ilfov in calitate
de Organism Intermediar

Regio-Programul Operational Regional 
2007-2013



Axe proritare:

1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – poli urbani de crestere
2. Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
3. Imbunatatirea infrastructurii sociale
4. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
5. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
6. Asistenta tehnica

Regio-Programul Operational Regional 
2007-2013



Axa prioritara 4 -Sprijinirea mediului de afaceri
regional si local

crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de 
importanţă regională şi locală

reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi

sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor



Domeniul major de interventie 4.1:

“Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a 
afacerilor”

Obiectiv: atragerea investiţiilor şi dezvoltarea economiilor locale şi 
regionale prin crearea şi modernizarea structurilor regionale de 
sprijinire a afacerilor 

Structurile de sprijinire a afacerilor = structuri clar delimitate, care 
asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru pentru operatorii 
economici care desfăşoară activităţi economice de producţie şi prestare 
servicii în cadrul acestor structuri.



• Categoria de operatiune: crearea/extinderea/modernizarea
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala/locala

• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 24,31 mil Euro

• Cerere deschisa de proiecte din 25 aprilie 2008, cu depunere continua

Informatii generale



dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie
 dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi 

modele şi prototipuri
oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate 

productivă 
dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate 

(consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri)

Solicitantul  nu poate fi utilizatorul exclusiv al structurii

• Nu sunt eligibile spre finanţare structurile în cadrul cărora se 
desfăşoară activităţi de comerţ

Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe:



Categorii de solicitanti eligibili

Autoritate a administraţiei publice locale (APL) din mediul 
urban sau rural

Parteneriat intre APL

Cameră de comerţ şi industrie (CC)

Asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS)

Societate comercială/cooperativă (SC)



Eligibilitatea proiectului (1)

Proiectul se integreaza in categoria de operatiune eligibila

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între: 1.700.000 lei şi 
85.000.000 lei.

Contribuţia minimă a solicitantului este în conformitate cu prevederile 
Schemei de ajutor de stat (regional)
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! Toţi solicitanţii de finantare nerambursabila, în cadrul domeniului 
4.1. sunt consideraţi întreprinderi, indiferent de forma juridică de 
constituire



Eligibilitatea proiectului (2)

Proiectul respectă legislaţia ( protecţiei mediului, eficienţei 
energetice, egalităţii de şanse (teme orizontale); achiziţiilor publice)

Activităţile proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice 
în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de 
finanţare

Perioada de implementare a  proiectului nu va depăşi data de
31.07.2012

Proiectul (investiţia) se va realiza în mediul urban sau rural



Activitati eligibile

Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, 
utilizate de IMM pentru activităţi de producţie şi/ sau servicii; 

Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare 
din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces; 

Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul 
structurii de afaceri;

Dotarea cu echipamente a structurii de afaceri.



Cheltuieli eligibile
conform Ord. 267/1447/2008

1. Inainte de data semnarii contractului de finantare

• cheltuiala cu achiziţionarea (sau exproprierea) terenului 

2.  Dupa data semnarii contractului de finantare

• Cheltuieli privind achiziţionarea (exproprierea) terenului, 
amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului
• Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile 
• Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii 
• Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri 
• Cheltuieli privind organizarea de şantier
• Cheltuielile diverse şi neprevăzute 



Completarea şi depunerea cererii de finanţare (1)

• Formularul standard al cererii de finanţare (CF) conform Anexei 1 la 
Ghidul solicitantului (GS)

• CF trebuie însoţită de anumite anexe : 

actul de împuternicire autentificat;

acordul de parteneriat; 

declaraţia de eligibilitate ; 

declaraţia de angajament ; 

documentele statutare;

situaţiile financiare;

documentele de proprietate/ concesiune asupra infrastructurii şi terenului ;



studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;

planul de afaceri;

certificatul de urbanism, în copie; 

dovada capacităţii de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile 

CV-uri şi/sau fişele de post, în copie

După completare CF şi anexele semnate de către reprezentantul legal, 
ştampilate si numerotate se depun la sediul ADRBI in 4 exemplare

Completarea şi depunerea cererii de finanţare (2)



Evaluarea si selectia proiectelor (1)

1. Verificarea conformităţii administrative a CF
Conform - Grilei de verificare din Anexa 2 la GS

2.Verificarea eligibilităţii CF 
Conform – Grilei de verificare din Anexa 3 la GS

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii 
administrative şi a eligibilităţii  CF se va face în scris în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data înregistrării CF la ADRBI.



Evaluarea si selectia proiectelor (2)

• Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului) -
conform grilei din Anexa 4 la GS.

• Aceasta evaluare este realizata de evaluatori independenti stabiliti de 
AM POR

•Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluarii se va face în scris în 
termen de aproximativ 35 de zile lucrătoare de la data înregistrării CF la 
ADRBI.



Etapa precontractuala

• Solicitantul  trebuie să depună Proiectul tehnic în maxim 6 luni de la 
data notificării in scris primite de la ADRBI

• Solicitantul va fi notificat în scris asupra datei de efectuare a vizitei la 
faţa locului si asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte (în 
original)



Contractarea proiectelor

Modelul contractului de finantare (anexa 5 la GS)

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului:
• obligaţia de a implementa proiectul  în conformitate cu prevederile din 

CF aprobată
• asigurarea contribuţiei proprii
• acordarea pre-finanţării
• rambursarea cheltuielilor
• acordarea contravalorii TVA
• raportarea activităţilor în cadrul proiectului
• respectarea procedurii achizitiilor publice
• control şi audit
• informare şi publicitate



Ofera informatii privind oportunitatile de finantare prin fonduri
structurale (in principal REGIO) 

Ofera informatii despre pasii ce trebuie urmati pentru accesarea
finantarii prin REGIO

Biroul de informare Regio din cadrul ADRBI



Agentia pentru Devoltare Regională Bucureşti-Ilfov
Str. Leonida nr.19, sector 2, Bucureşti
Tel: +4021 3138099; + 4021 3159659

Fax:+4021 2123165
Email: helpdesk@adrbi.ro

www.adrbi.ro

www.inforegio.ro www.fonduri-ue.ro

Simona Curpan
Expert, Departamentul Promovare Regionala si Investitii


