
REGIO – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
in regiunea Bucuresti-Ilfov

““Regio: Regio: IniIniţţiativă localăiativă locală. D. Dezvoltare regionalăezvoltare regională ““



• Regio reprezinta instrumentul prin care Uniunea Europeana 
finanteaza proiecte locale si regionale in Romania in perioada 
2007-2013

• Suma disponibila pentru finantare in regiunea Bucuresti-Ilfov 
este de 393,1 milioane de Euro pentru perioada 2007 –2013

• 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 prioritare:
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 mediuluide afaceri regional si local
5. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
6. Asistenta tehnica

REGIO 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013



• Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 123,26 mil Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 2 decembrie 2008
• Termen final de depunere pentru primul apel : 31 martie 2009
• Categorii de operatiuni:
- Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, 

inclusiv transportul urban
- Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
- Reabilitarea infrastructurii sociale 

Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile 
a oraselor – poli urbani de crestere

Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbana

Sub-domeniul: Centre urbane



• Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 77,9 mil Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 10 septembrie 2007
• Categorii de operatiuni:
- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene
- Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane
- Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut 
de drum judetean

Axa prioritara 2 -Imbunatatirea infrastructurii 
regionale si locale de transport

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene si strazi urbane -inclusiv 

constructia/reabilitarea soselelor de centura



Activitati eligibile orientative
•Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;
•Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban; 
•Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut 
de drum judeţean şi/ sau urban;
•Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
•Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele;
•Eliberarea şi amenajarea  terenului;
•Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;  
•Amenajări pentru protecţia mediului;
•Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul 
drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene si strazi urbane -inclusiv 

constructia/reabilitarea soselelor de centura



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 15,38 mil Euro

• Cerere deschisa de proiecte din 22 ianuarie 2008

• Categorii de operatiuni:
- Modernizarea si echiparea spitalelor judetene
- Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor

Axa prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii 
sociale

3.1. „Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate”



Activitati eligibile orientative:

• Modernizarea  clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor
• Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ 
ambulatoriilor
• Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces 
pentru persoane cu dizabilităţi fizice
• Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii

Axa prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii 
sociale

3.1. „Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate”



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 8,82 mil Euro 

• Cerere deschisa de proiecte din 28 ianuarie 2008

• Categorii de operatiuni:
- Modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor in care functioneaza 
centre sociale multifunctionale
- Modernizarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre 
sociale rezidentiale

Axa prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii 
sociale

3.2. „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”



3.2. „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Activitati eligibile orientative

•Modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de 
cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
•Modernizarea/ extinderea  clădirilor pentru înfinţarea de noi centre 
sociale;
•Modernizarea utilităţilor generale  şi specifice ale centrelor sociale;
•Crearea/ modernizarea facilităţilor  de acces pentru persoane cu 
dizabilităţi;
•Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale
•Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii 
oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu 
dizabilităţi.



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 8,82 mil Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 31 octombrie 2007
• Categoria de operatiune:
- Imbunatatirea dotarii cu vehicule si echipamente a bazelor 
operationale regionale si judetene pentru interventii in situatii de 
urgenta
•Activitate eligibila: achiziţionare de vehicule şi echipamente 
specifice necesare  bazelor operaţionale regionale şi judeţene, 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Axa prioritara 3 -Imbunatatirea infrastructurii 
sociale

3.3 „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru interventii in 

situatii de urgenta ”



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov :25,24 mil Euro 
• Cerere deschisa de proiecte din 29 februarie 2008
• Categorii de operatiuni:
- Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale pre-
universitare si universitare
- Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare
- Reabilitarea, modernizarea, echiparea centrelor de formare 
profesionala continua

Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii 
sociale

3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua“



Activitati eligibile orientative (1):

•Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de 
infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile 
pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic);
•Consolidarea,  modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor 
speciale: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi 
pentru acces şi activităţi didactice; 
•Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor 
Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic; 
•Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea 
profesională, echipamente IT; 

3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua“



Activitati eligibile orientative (2):

•Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din 
campusurile universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, 
cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice; 
•Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare 
Profesională Continuă;
•Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru 
persoanele cu dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură 
educaţională.

3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale 

preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua“



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

• Cerere deschisa de proiecte din 25 aprilie 2008

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

Axa prioritara 4 -Sprijinirea mediului de afaceri 
regional si local

4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de 
sprijinire a afacerilor



Activitati eligibile orientative:

•Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care 
vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru 
activităţi de producţie şi/sau prestare servicii;
•Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare 
din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces; 
•Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de 
furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele 
broadband, inclusiv cablarea clădirii;
•Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor
construite/ modernizate/ extinse;

4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de 
sprijinire a afacerilor



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 20,85 mil Euro

• Cerere deschisa de proiecte din 25 aprilie 2008

• Categoria de operatiune:
- Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea 
pentru noi activitati

Axa prioritara 4 -Sprijinirea mediului de afaceri 
regional si local

4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati



Activitati eligibile orientative
Faza A - Reabilitarea sitului poluat

• Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv 
preluarea si depozitarea  substanţelor toxice şi periculoase şi 
îmbunătăţirea calităţii terenurilor;

• Demolarea clădirilor şi planarea terenului, inclusiv ambalarea si 
transportul deşeurilor;

4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati



Activitati eligibile orientative
Faza B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi

• Construirea / modernizarea/ extinderea clădirilor şi anexelor
aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, 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 sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de 
furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la 
reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii;

• Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor 
construite/ modernizate/ extinse

4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati



• Alocarea financiară totala pentru Bucuresti-Ilfov : 17,73 milioane Euro

• Primul apel de proiecte : 13 martie 2008 - 16 iunie 2008

• Activitati eligibile ale proiectului:
- Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru 
activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a 
microîntreprinderii;
- Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software); 
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare 
servicii ale microîntreprinderii.

Axa prioritara 4 -Sprijinirea mediului de afaceri 
regional si local

4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 20,85 mil Eur
• Cererea deschisa de proiecte din14 martie 2008
• Categorii de operatiuni:
- Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial si 
modernizarea infrastructurii conexe
- Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national si 
modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important in 
vederea introducerii lor in circuite turistice
- Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul 
urban

Axa prioritara 5 -“Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului”

5.1 –„Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, precum si 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”



Activitati eligibile orientative (1):

•Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de 
patrimoniu;
•Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, 
frescelor, picturilor murale exterioare;
•Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a 
iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ;
•Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
•Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de 
patrimoniu reabilitat;
•Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 
condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

5.1 –„Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, precum si 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”



Activitati eligibile orientative (2):

•Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie 
electrică, alimentare cu apă, canalizare);
•Dotări  pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
•Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea 
obiectivelor de patrimoniu;
•Construcţia utilităţilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de 
informare, reclame şi indicatoare);
•Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la 
obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;
•Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul 
turistic de patrimoniu reabilitat.

5.1 –„Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, precum si 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”



• Alocarea financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 20,47 mil Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 29 aprilie 2008
• Categorii de operatiuni:
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic
- Valorificarea potentialului turistic montan
- Dezvoltarea turismului balnear 
- Modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a 
utilitatilor conexe
- Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv 
a utilitatilor aferente

Axa prioritara 5 -“Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului”

5.2 –„Crearea, dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurilor specifice pentru valorificarea 

durabila a resurselor naturale cu potential turistic”



1. Crearea Centrelor Naţionale de Informare si Promovare Turistica 
(CNIPT) si dotarea acestora

2. Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing 
specifice

3. Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin 
definirea si promovarea brandului turistic national

Organism intermediar: Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 
Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) www.mturism.ro

Axa prioritara 5 -“Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului”

5.3 –„Promovarea potentialului turistic si crearea 
infrastructurii necesare, in scopul cresterii 

atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”



Biroul de informare:
• Ofera informatii privind oportunitatile de finantare prin fonduri 

structurale (in principal REGIO) 
• Ofera informatii despre pasii ce trebuie urmati pentru 

accesarea finantarii prin REGIO

Departamentul Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu 
de Proiecte: 

• Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte

Structuri de sprijin in cadrul ADRBI



  Agentia pentru Devoltare Regională Bucureşti-Ilfov
Organism de Implementare pentru REGIO -

Programul Operaţional Regional

Str. Leonida nr.19, sector 2, Bucureşti
Tel: +4021 3159 659; 3159 665; 3138099

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

www.adrbi.ro
www.inforegio.ro


