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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană  

Strategia de promovare şi atragere a investiţiilor 

pentru dezvoltarea Regiunii Bucureşti-Ilfov  

2017-2020 

 

- Consultare publică -  



• Legislativ 

– În baza legii 315/2004 a dezvoltării regionale, ADRBI 

•  identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte 

de interes regional şi local, precum şi proiecte de 

cooperare intraregională;  

• promovează, cu sprijinul consiliului pentru 

dezvoltare regională, regiunea şi atragerea de 

investiţii străine; 

• dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii 

similare din Uniunea Europeană şi participă la 

implementarea proiectelor internaţionale de interes 

regional şi local 
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CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (1) 



• Obiectivele fundamentale ale ADRBI, conform 

Statutului Agenţiei şi ROF 

a) Mărirea impactului investiţional pentru coeziunea economică 

şi socială prin gestionarea eficientă a programelor şi 

proiectelor; 

b) Dezvoltarea competenţelor regionale privind politica 

regională, programarea şi realizarea investiţiilor pentru 

coeziunea economică şi socială; 

c) Promovarea cooperării intraregionale, interregionale şi 

transnaţionale, în scopul realizării unor proiecte care 

vizează inovarea şi transferul de know-how; 

d) Atragerea de investiţii publice, private sau mixte în regiune. 
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CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (2) 



• Instituţional 

– ADRBI – asumarea unui rol activ în promovarea 

Regiunii Bucureşti-llfov pentru a contribui la 

dezvoltarea durabilă a acesteia. 
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CONTEXT GENERAL ŞI FUNDAMENTARE (3) 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC  (1) 
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• Regiunea Bucureşti-Ilfov  

 
• 1/5 din PIB naţional 

• 136% din media PIB/loc. (puterea de cumpărare 

standard) a UE-28.. 

• 39.400 euro PIB/loc. în PCS faţă de 16.500 euro 

media naţională 

 
 

 

 

Sursa: Eurostat 2017 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (2) 



• Regiunea Bucureşti-Ilfov  
– Rata şomajului – 1,6% (aprilie 2017) – cea mai scăzută 

din ţară 

– Capital uman: cu înaltă calificare (46 la sută din totalul 

populației cu vârsta între 30 și 34 de ani), proporție 

superioară mediei europene (37,9 la sută), în timp ce 

pentru celelalte zone ale țării, nivelul este de circa două 

ori mai redus. 1/3 total studenţilor din România 

– Soldul investiţiilor străine directe: 59,3% din totalul 

naţional (peste 35 miliarde euro) 

– IMM - 23% din totalul naţional 
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CONTEXT ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (3) 



Serviciile: de la 53,1% în 1995 la 75% în 2005-2013 

STRUCTURA ECONOMIEI RBI 
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Sursa: INS 



• Servicii: 

– Logistice  

– IT&C 

– Educaţie, resurse umane, cercetare, dezvoltare, 

inovare  

– Turism 

• Industrie: Utilizarea parcurilor industriale şi 

tehnologice existente şi dezvoltarea de noi facilităţi 

• Agricultura: culturi bio  
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SECTOARE ŢINTĂ 



• Administraţii publice locale; 

• Investitori potenţiali şi finali, ONG-uri şi asociaţii ale 

acestora, camere de comerţ şi industrie bilaterale şi 

teritoriale etc.; 

• Agenţiile din ţară şi străinătate, ce au ca obiect principal de 

activitate dezvoltarea socială şi economică în mediul urban 

sau rural; 

• AMPOR, ministerele şi autorităţile economice cu potenţial 

de intervenţie şi promovare a investiţiilor;  

• Investitori potenţiali/finali – români şi străini, ONG-uri şi 

asociaţii ale acestora; 

• Mediul academic, mass-media;  

• Publicul larg. 
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CONSULTAREA PUBLICĂ 

PUBLIC ŢINTĂ 



• Promovarea Regiunii ca spaţiu prielnic afacerilor, atragerii 

de capital şi know-how în vederea dezvoltării durabile.  
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OBIECTIVUL GENERAL AL 

STRATEGIEI 



Departamentul Promovare Regională şi Investiţii  - ADRBI  

• Analiza continuă: 

– a oportunităţilor investiţionale existente la nivelul RBI, cu 

sprijinul autorităţilor locale; 

– a climatului de afaceri oferit.  

• Urmărirea evoluţiei investiţiilor în RBI şi identificarea factorilor 

de influenţă asupra acestora. 

• Corelarea oportunităţilor investiţionale cu priorităţile POR şi 

PDR pentru identificarea actorilor interesaţi şi stabilirea de 

parteneriate locale/regionale. 
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PLAN GENERAL DE MĂSURI 



• Dezvoltarea bazelor de date existente, identificarea de noi 

surse de informare şi contacte; 

• Acţiuni de relaţionare cu factorii potenţial utili atingerii 

obiectivelor – autorităţi, administraţie locală, ONG-uri, 

ambasade româneşti şi străine, organizaţii internaţionale, 

cercuri de afaceri interne şi externe etc.; 

• Acţiuni de promovare, folosind canalele specifice fiecărui 

obiectiv/grup ţintă. 
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INSTRUMENTE 



• dezvoltarea contactelor cu potenţialii investitori 

• apartenenţa la organisme sau instituţii  

• accesul la studii de specialitate 

• participarea la anumite conferinţe/congrese/târguri etc.  
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PLAN DE ACŢIUNI 



Tipurile de organizații la care sunt afiliați participanţii (date 

din ancheta online OPEN DAYS) 

INVITAŢIE EVENIMENTE VIITOARE 
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Octombrie 2017 

Bruxelles – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 



Bruxelles – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 

2016 

http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/12-octombrie-2016-regenerarea-urban%C4%83-ca-instrument-%C3%AEn-

crearea-unei-europe-durabile/ 



http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/saptamana-europeana-a-regiunilor-si-ora%C5%9Felor-

2016/ 

2016 



2016 

http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/13-octombrie-2016-crestere-economica-sustinuta-si-

sustenabila/ 



2016 

http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/19-octombrie-2016-oportunitati-de-dezvoltare-

regionala-si-urbana/ 



2015 

http://www.regioadrbi.ro/evenimente/adrbi-la-open-days-saptamana-europeana-a-regiunilor-

si-oraselor,-bruxelles-2015-14-octombrie-2015.aspx 



2015 

http://www.regioadrbi.ro/evenimente/adrbi-la-open-days-saptamana-europeana-a-

regiunilor-si-oraselor,-bruxelles-2015-14-octombrie-2015.aspx 



2015 



Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 

Europa în Regiunea mea – eveniment local Bucureşti 

2014 

http://www.regioadrbi.ro/evenimente/conferinta-'regio-%E2%80%93-realizari-si-

perspective-in-bucuresti-ilfov'-2014.aspx 



INVITAŢIE EVENIMENTE VIITOARE  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-

cities/2017/index.cfm 

9-12 octombrie 2017 
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EVENIMENTE ADRBI ce vor fi organizate în 

parteneriat la Bruxelles 9-17 octombrie 2017 
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• Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România 

• Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă 

Uniunea Europeană 

• Parlamentul European  
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INVITAŢIE EVENIMENTE VIITOARE 

München 

http://www.exporeal.net/ 



• Formularul privind investiţiile  - termen 

limită 31 iulie 2017 

– Date de contact persoane responsabile  

– Date despre localitate 

– Facilitati oferite intreprinzatorilor  

– Portofoliu de proiecte private si publice pentru 

care se cauta finantare 

• Observaţii privind strategia – până pe  

 20 septembrie 2017 
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CĂTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE  



• Caravană ADRBI: 
– Dezbaterea Strategiei de promovare şi atragere a 

investiţiilor pentru dezvoltarea Regiunii Bucureşti-Ilfov 

2017-2020 

– Colectarea de proiecte 

– Prezentarea oportunităţilor de finanţare REGIO şi alte 

programe de dezvoltare 

– Utilizarea MySMIS2014 
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CĂTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE  



ONLINE 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

www.adrbi.ro 



ONLINE 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

2014-2020.adrbi.ro  



 

 

             

             

            

              

Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 

Intermediary Body FOR Regional Operation Programme 

163-165 M. Eminescu Street, Bucharest, Romania 

Phone /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Phone helpdesk: + 4021.313.80.99  

Email: helpdesk@adrbi.ro 

www.adrbi.ro                             http://2014-2020.adrbi.ro/ 

  

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Vă mulţumim pentru atenţie! 

  www.facebook.com /adrbi 
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