Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) București - 2050

Pentru tine care sunt cele mai importante proiecte
de dezvoltare urbană în București?
Implică-te și tu în viitorul Bucureștiului și ajută-ne să prioritizăm
proiectele propuse în #SIDUBucurești sau trimite-ne propuneri noi pe:

Website: estibucuresti.org
Vrei să afli totul despre București? Intră în comunitatea
#EștiBucurești și participă cu noi la discuții pe:
Facebook: estibucuresti.org
Instagram: estibucuresti

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
#SIDU București
va ghida dezvoltarea capitalei până în 2030,
dar va oferi și o viziune de dezvoltare integrată și coerentă pe
termen lung, până în 2050. De ce? Pentru că un oraș nu se poate
dezvolta armonios fără o viziune pe termen lung, în acord cu trendurile
de urbanizare și nevoile oamenilor.

CE ESTE
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
(SIDU) București
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană se află în curs de elaborare în cadrul Acordului
privind Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile pentru Programul de Dezvoltare Urbană
a Municipiului București, semnat de Primăria Municipiului București cu Banca Mondială.
Perioada de elaborare a documentațiilor este de trei ani (până în martie 2022), timp în
care se realizează și consultarea populației și a factorilor de decizie interesați.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ?
UN DOCUMENT DE PLANIFICARE UNITAR, având ca scop asigurarea
coerenței investițiilor de capital, publice și private, ce integrează domenii
privind dezvoltarea socio-economică, protecția mediului, conectivitatea,
asigurarea serviciilor publice, conservarea patrimoniului cultural, etc.;
UN INSTRUMENT DE IMPLICARE A POPULAȚIEI ȘI A FACTORILOR URBANI
INTERESAȚI în procesul de identificare a nevoilor și a proiectelor ce răspund
cel mai bine acestor nevoi;
UN GHID CARE NE ARATĂ CE PROIECTE AR TREBUI IMPLEMENTATE
pentru a face ca Bucureștiul de astăzi să devină așa cum ne dorim să fie în viitor.

CUM SE DESFĂȘOARĂ

PROCESUL
STRATEGIC?
Metodologia de elaborare a strategiei este
cea a planificării strategice în cinci pași:

1. analiza situației
existente în domeniile
cheie ale dezvoltării,
2. formularea viziunii
și obiectivelor
strategice,
3. alcătuirea unui pachet
integrat de politici –
programe – proiecte,
4. planul de acțiune,
5. monitorizarea
implementării și
evaluarea.

CUM ESTE

BUCUREȘTIUL ASTĂZI?
Parcurgerea fiecărui pas este
rezultatul unui proces participativ,
care implică factorii de decizie
și comunitatea, pentru stabilirea
unui consens în ceea ce privește
evoluția orașului și modul în care
acesta răspunde, sau ar trebui să
răspundă cererii grupurilor – țintă.
Implicarea populației și a factorilor
urbani interesați în acest proces de
formulare a strategiei s-a realizat
prin intermediul următoarelor
instrumente:
(a) sondaje de opinie,

UN ORAȘ AL DIVERSITĂȚII, o comunitate eterogenă, un oraș locuit de oameni
diferiți, de oameni bogați, de tineri supercalificați, vorbitori de limbi străine, de
pensionari, dar și de mulți asistați sociali și oameni ce trăiesc în sărăcie.
UN ORAȘ MEREU ÎN SCHIMBARE, în care te simți liber, în care te simți în siguranță
să îți testezi limitele și pregătit să te poți confrunta cu diverse pericole.
UN ORAȘ LOCUIT DE OAMENI DIFERIȚI, de oameni bogați, de tineri supercalificați,
vorbitori de limbi străine, de pensionari, dar și de mulți asistați sociali și oameni
ce trăiesc în sărăcie.
UN ORAȘ AL CONTRASTELOR, unde găsești și clădiri de birouri moderne, dar și
mahalale cu case dărăpănate, clădiri istorice, dar și cartiere de blocuri tipizate,
construite în perioada socialistă.

(b) întâlniri de consultări și
dezbateri sectoriale,

UN ORAȘ AL OPORTUNITĂȚILOR DE TOT FELUL – afaceri, locuri de muncă,
distracții, în care se întâmplă mereu ceva și în care nu te plictisești niciodată.

(c) focus grupuri,

UN ORAȘ OPTIMIST, în care ești încrezător că va fi bine și că toate problemele se
vor rezolva până la urmă.

(d) consultari on-line.

ORAȘ INOVATIV,
CUM VA FI

BUCUREȘTIUL VIITORULUI?

V IZ IU N E
Peste 30 de ani, Bucureștiul va fi o capitală europeană competitivă,
cu o reputație internațională de hub regional economic și financiar,
cel mai atractiv oraș-punte între Occident și Orient, ce își promovează
diversitatea și dinamismul într-un mediu curat, fără emisii de carbon.

prin atragerea și realizarea de investiții concentrate în zone de revitalizare urbană și în
proximitatea nodurilor multimodale, stimulând creșterea economică și crearea de locuri
de muncă;

ORAȘ CONECTAT,

prin îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii TIC la scară urbană și regională
și prin asigurarea accesului acestuia la coridoarele TEN-T;

ORAȘ DURABIL,

adaptat la riscuri naturale și schimbările climatice, consolidând limita de dezvoltare
urbană necesară protejării resurselor de biodiversitate și conservării infrastructurii verzi
valoroase și promovând energia regenerabilă;

ORAȘ INCLUZIV,

ce asigură furnizarea echilibrată de servicii și oportunități pentru toți locuitorii prin
diversificarea utilizării terenurilor și patrimoniului construit, precum și integrarea socială
a grupurilor vulnerabile, comunităților etnice și migranților;

ORAȘ ATRACTIV,

ce combină densitatea locuirii cu diversitatea, proximitatea serviciilor și a locurilor
de muncă și a facilităților prin accesibilitate, care își conservă tradițiile și caracterul
valorificându-și patrimoniul cultural.

ORAȘUL BINE ADMINISTRAT,

prin consolidarea capacității de planificare strategică și de implementare a proiectelor de
dezvoltare urbană.

OBIECTIVE STRATEGICE
1. ORAȘUL INOVATIV
1.1. ATRAGEREA DE INVESTIȚIII ÎN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ: 2.1.1. Dezvoltarea de noi poli
de afaceri la nivel local și metropolitan; 2.1.2. Promovarea imaginii Capitalei și a zonei sale urbane
funcționale ca hub economic de importanță europeană
1.2. ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI SPRIJINIREA IMM-URILOR ACTIVE: 2.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii și a serviciilor suport pentru antreprenori; 2.2.2. Stimularea antreprenoriatului prin măsuri
locale; 2.2.3. Sprijinirea financiară a IMM-urilor în vederea dezvoltării și internaționalizării, precum și a
depășirii efectelor crizei provocate de COVID-19; 2.2.4. Digitalizarea sectorului IMM în vederea alinierii
la trendurile globale
1.3. ASIGURAREA NECESARULUI DE COMPETENTE PE PIATA DE MUNCĂ: 2.3.1. Încurajarea atragerii de forță de
muncă calificată din țară și din străinătate; 2.3.2. Adaptarea ofertei de educație și de formare continuă la
noile dinamici ale pieței de muncă
1.4. SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE (CDI), A TRANSFERULUI DE
KNOW-HOW ȘI TEHNOLOGIE AVANSATĂ: 2.4.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii publice și
private de CDI; 2.4.2. Sprijinirea transferului tehnologic, în scopul comercializării rezultatelor activității
de CDI; 2.4.3. Sprijinirea funcționării și a dezvoltării clusterelor din domeniile de specializare inteligentă
1.5. CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE MEDIUL DE AFACERI ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ: 2.5.1.
Intărirea dialogului dintre mediul de afaceri și administrația locală; 2.5.2. Încurajarea activităților de
responsabilitate socială corporativă ale companiilor locale

2. ORAȘUL CONECTAT
2.1. CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII RUTIERE: 1.1.1. Dezvoltarea rețelei de variante de ocolire și noi legături
rutiere, penetrații și coridoare majore; 1.1.2. Reconfigurarea, reabilitarea și modernizarea rețelei de
străzi existente; 1.1.3. Reconfigurarea/ consolidarea circulației rutiere în zonele de expansiune; 1.1.4.
Modernizarea podurilor și pasajelor
2.2. CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII FEROVIARE ȘI AERIANE: 1.2.1. Modernizarea gărilor existente și transformarea
lor în noduri intermodale; 1.2.2. Revitalizarea transportului feroviar regional și metropolitan; 1.2.3.
Creșterea capacității de operare a aeroporturilor Capitalei; 1.2.4. Îmbunătățirea conexiunilor între
Capitală și Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”
2.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC: 1.3.1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de
metrou și a parcului de material rulant; 1.3.2. Extinderea și reabilitarea rețelei de transport public electric
(tramvai, troleibuz); 1.3.3. Extinderea și modernizarea flotei de transport public; 1.3.4. Modernizarea
stațiilor de transport public și a depourilor
2.4. PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE: 1.4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
pentru deplasări pietonale; 1.4.2. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru deplasări velo și
micromobilitate; 1.4.3. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru deplasarea cu vehicule electrice
2.5. ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI DE TRAFIC: 1.5.1. Dezvoltarea rețelei de centre / noduri intermodale
și de parcări de transfer; 1.5.2. Imbunătățirea sistemului de parcare; 1.5.3. Creșterea accesului persoanelor
cu dizabilități la infrastructura și serviciile de mobilitate urbană; 1.5.4. Creșterea siguranței în trafic;
1.5.5. Integrarea tarifară a serviciilor de transport public și operaționalizarea sistemului de monitorizare
GPS a flotei și de e-ticketing; 1.5.6. Îmbunătățirea cadrului de reglementare și de planificare în domeniul
infrastructurii și a serviciilor de transport
1.6. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ASIGURAREA ACCESULUI LA
TELECOMUNICAȚII: 1.6.1. Asigurarea aprovizionării din SEN cu necesarul de energie electrică a Capitalei
și a zonei sale urbane funcționale; 1.6.2. Imbunătățirea sistemului de distribuție a energiei electrice la
consumatori; 1.6.3. Dezvoltarea infrastructurii de internet în bandă largă

3. ORAȘUL DURABIL
3.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI PRIVATE: 3.1.1. Creșterea
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale; 3.1.2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
3.2. REABILITAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ENERGIE TERMICA:
3.2.1. Dezvoltarea capacităților de producție a energiei termice prin cogenerare sau trigenerare de înaltă
eficiență și/sau pe bază de combustibili alternativi; 3.2.2. Modernizarea / retehnologizarea centralelor
termo-electrice existente în vederea conformării la cerințele de mediu și asigurării vârfurilor de consum;
3.2.3. Reorganizarea modului de administrare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică
3.3. MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC: 3.3.1.
Modernizarea infrastructurii de iluminat public în vederea reducerii consumului de energie și creșterii
calității serviciului; 3.3.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii de iluminat architectural
3.4. ASIGURAREA UNEI GESTIONĂRI EFICIENTE A DEȘEURILOR ȘI PROMOVAREA TRANZIȚIEI LA O ECONOMIE
CIRCULARĂ: 3.4.1. Îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale
colectate; 3.4.2. Dezvoltarea capacităților de tratare a deșeurilor municipale; 3.4.3. Îmbunătățirea
serviciilor publice de salubritate
3.5. REDUCEREA POLUĂRII, ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII AERULUI, APELOR ȘI SOLULUI: 3.5.1. Îmbunătățirea
calității aerului, inclusiv în spațiile interioare; 3.5.2. Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și
subterane; 3.5.3. Prevenirea și reducerea poluării fonice; 3.5.4. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare
cu apă potabilă, canalizare și tratare a apelor uzate
3.6. CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI: 3.6.1. Protecția și
valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate și a ecosistemelor degradate; 3.6.2. Extinderea rețelei
de spații verzi, inclusiv prin reconversia unor terenuri degradate / abandonate
3.7. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE ADAPTARE A CAPITALEI LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE, DE PREVENȚIE A
RISCURILOR ȘI DE GESTIONARE A SITUATIILOR DE URGENTA: 3.7.1. Creșterea rezilienței la fenomenele
meteo extreme asociate schimbărilor climatice; 3.7.2. Prevenția riscului de inundații; 3.7.3. Îmbunătățirea
capacității de răspuns în situații de urgență

4. ORAȘUL INCLUZIV
4.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI SERVICIILOR DE EDUCAȚIE: 4.1.1. Îmbunătățirea sistemului de
educație timpurie; 4.1.2. Îmbunătățirea sistemului de învățământ primar și secundar/liceal; 4.1.3.
Consolidarea învățământului profesional și tehnic; 4.1.4. Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor
educaționale pentru copii / tineri cu dizabilități și / sau cu cerințe educaționale speciale (CES); 4.1.5.
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii, a segregării în rândul elevilor și promovarea educației remediale;
4.1.6. Creșterea participării adulților (peste 25 de ani) la programe de formare și învățare pe tot parcursul
vieții; 4.1.7. Consolidarea Capitalei ca centru universitar de importanță europeană, cu rol esențial în
menținerea atractivității orașului pentru noi talente
4.2. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A GRUPURILOR DEFAVORIZATE, ȘI A PERSOANELOR EXPUSE RISCULUI
DE SĂRĂCIE: 4.2.1. Îmbunătățirea accesului nediscriminator pe piața muncii pentru locuitorii Capitalei și
navetiștii atrași de oraș; 4.2.2. Promovarea incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor; 4.2.3. Promovarea
incluziunii sociale a vârstnicilor; 4.2.4. Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; 4.2.5.
Promovarea incluziunii sociale a altor grupuri defavorizate, inclusiv migranți
4.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ MODERNĂ ȘI SERVICII MEDICALE DE CALITATE:
4.3.1. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești cu rol de deservire națională, regională și metropolitană;
4.3.2. Îmbunătățirea serviciilor de prevenție, screening, asistență medicală primară, comunitară și în regim
ambulatoriu; 4.3.3. Îmbunătățirea serviciilor de reabilitare, paliație și îngrijire pe termen lung; 4.3.4.
Dezvoltarea cercetării în domeniul medical, cu accent pe metode moderne de investigare, intervenție și
tratament; 4.3.5. Informatizarea sistemului medical și digitalizarea serviciilor medicale
4.4. ÎMBUNĂTĂȚIREA OFERTEI CULTURALE ȘI A OPORTUNITĂȚILOR DE CREAȚIE ARTISTICĂ: 4.4.1. Îmbunătățirea
infrastructurii, echipamentelor și dotărilor pentru producție și consum cultural; 4.4.2. Dezvoltarea unei
ofertei culturale identitare pe scena europeană și asigurarea accesului echitabil al locuitorilor Capitalei la
aceasta; 4.4.3. Dezvoltarea sectorului de industrii culturale și creative ca element central al specializării
inteligente a economiei Capitalei
4.5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI SERVICIILOR SPORTIVE ȘI DE TINERET: 4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii,
serviciilor și activităților pentru tineri; 4.5.2. Promovarea sportului de masă și a celui de performanță

5. ORAȘUL ATRACTIV

6. ORAȘUL BINE ADMINISTRAT

5.1. CREȘTEREA REZILIENȚEI FONDULUI CONSTRUIT LA HAZARDE: 5.1.1. Reducerea riscului seismic al
clădirilor; 5.1.2. Reabilitarea clădirilor publice și a infrastructurii aflate în risc seismic; 5.1.3. Reabilitarea
seismică a locuințelor

6.1. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI CONTROL AL DEZVOLTĂRII URBANE: 6.1.1. Îmbunătățirea
cadrului de planificare spațială; 6.1.2. Întărirea cadrului de planificare strategică la nivelul domeniilor
gestionate de administrația locală; 6.1.3. Creșterea gradului de implicare al cetățenilor, a mediului de
afaceri și a celui neguvernamental în procesul decisional

5.2. ÎMBUNĂTĂȚIREA FONDULUI LOCATIV ȘI A CALITĂȚII LOCUIRII: 5.2.1. Îmbunătățirea calității locuirii în
vechile ansambluri de locuințe colective și de locuințe individuale; 5.2.2. Îmbunătățirea calității locuirii
în noile zone rezidențiale; 5.2.3. Dezvoltarea sectorului de locuire socială și de necesitate de la nivelul
Capitalei; 5.2.4. Asigurarea unei dezvoltări sustenabile a pieței de locuințe
5. 3. CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL: 5.3.1.
Conservarea monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora; 5.3.2. Conservarea și promovarea
patrimoniului cultural material
5.4. FOLOSIREA EFICIENTĂ A TERENULUI URBAN: 5.4.1. Regenerarea și extinderea spațiilor publice; 5.4.2
Reducerea expansiunii urbane necontrolate

6.2. ÎNTĂRIREA COOPERĂRII TERITORIALE LA NIVEL LOCAL, METROPOLITAN, EUROPEAN ȘI GLOBAL: 6.2.1.
Îmbunătățirea coordonării și cooperării între PMB și Primăriile de Sector; 6.2.2. Dezvoltarea cooperării
teritoriale la nivel metropolitan / al zonei urbane funcționale; 6.2.3. Îmbunătățirea cooperării teritoriale
la nivel european și global
6.3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE INVESTIȚII ȘI DE FURNIZARE A
SERVICIILOR PUBLICE, INCLUSIV ÎN MEDIUL DIGITAL: 6.3.1. Dezvoltarea competențelor și managementul
eficient al resurselor umane din administrația locală; 6.3.2. Informatizarea administrației publice locale,
digitizarea serviciilor publice și implementarea conceptului de Smart City; 6.3.3. Îmbunătățirea calității
serviciilor publice/ etica, integritatea și transparența; 6.3.4. Dezvoltarea bazei logistice pentru furnizarea
de servicii publice; 6.3.5 Asigurarea necesarului de resurse financiare pentru implementarea politicilor
de investiții.

ANGAJAȚII
SUNT București!
Bucureștiul avea în 2019 cea mai ridicată rată de ocupare la nivel național, 97,7% dintre persoanele
active fiind implicate în activități economice. În ultimii 10 ani, peste 1.218.300 dintre bucureșteni
au fost angrenați în activități civile ale economiei1.
• Sectoarele cu cea mai ridicată pondere în totalul forței de muncă (cu peste 80.000 de angajați)
sunt: comerțul - 18% din totalul angajaților; construcțiile - 13%; activitățile de servicii
administrative si suport - 10%; industria prelucrătoare - 9%; informații si comunicatii - 8%,
respectiv activități profesionale, științifice și tehnice - 7%.
• Zona București-Ilfov are cea mai ridicată pondere a contractelor de muncă cu un salariu lunar
de peste 1000€/lună din România, respectiv 16,2% din total. Câștigul salarial nominal mediu
brut lunar în București a crescut de peste 2,6 ori în ultimii zece ani, ajungând la nivelul anului
2019 la 6628 lei/lună2.
• Sectorul 1 este cel mai mare pol de atracție pentru forța de muncă de la nivelul Capitalei.
Acesta concentrează aproximativ 32% din numărul total al locurilor de muncă, dar și cei mai
bine plătiți angajați.
• Oferta de locuri de muncă în București depășește cererea, inclusiv în contextul pandemiei. Spre
exemplu, în trimestrul al treilea din 2020, 30% din locurile de muncă vacante din România
(peste 11.500) erau înregistrate în regiunea București-Ilfov3.

1
2
3

Date INS Tempo pentru 2019 FOM103D
Date la nivelul anului 2019
INS Tempo LMV102B

CARE SUNT PROBLEMELE
ANGAJAȚILOR?
Angajații sunt preocupați în primul rând de stabilitatea locului de muncă și de facilitățile
pe care acesta le oferă.
Calitatea colegilor de muncă este principalul criteriu de satisfacție al angajaților bucureșteni
(8,7 puncte de apreciere din 10 posibile), urmat de calitatea locului de muncă - 8,5 puncte,
condițiile de lucru - 8,2 puncte și poziția ierarhică ocupată - 8,1 puncte;
Cât de importantă este pentru dvs. ... (media notelor de la 1 foarte puțin importantă la 10
foarte importantă)
Stabilitatea locului de muncă?

9,32

Climatul dela locul de muncă (să va simțiți bine la serviciu)?

9,08

Salariul potențial bun (nu neapărat cel actual, ci cel pe care l-ați putea obține
în viitor printr-o promovare, prin creșterea experienței în companie, etc.)?

9,00

Satisfacția muncii prestate (să va placă ceea ce faceți)?

8,96

Pachet atractiv de beneficii (abonamentele sau accesul la cluburi de sport sau
centre de înfrumusețare, achitarea de către firmă a unor cursuri personale sau...

8,50

Abonamentele și asigurările medicale oferite de companie?

8,38

Asigurarea unui suport logistic corespunzător (telefon de serviciu, laptop)?

8,36

Decontarea transportului până la serviciu?

8,35

Asigurarea unei mese la prețuri convenabile?
Asigurarea unui autoturism pentru transportul dvs.?

8,19
8,09

Facilitățile oferite de companie pentru grădinița/școala copiilor?

7,80

Facilitățile oferite pentru obținerea unor credite la achiziția de locuințe?

7,69

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

Principala problemă pe care o identifică la nivelul orașului este legată de
mobilitate:

• 41% dintre angajați folosesc autoturismul propriu pentru deplasarea către locul de
muncă;
• 6% dintre angajați folosesc în mod obișnuit mersul pe jos sau bicicleta/ motocicleta
pentru deplasarea către locul de muncă; aproximativ o treime dintre angajați folosesc
două sau mai multe mijloace de transport în acest sens;
• În medie, un angajat din București petrece în traficul din oraș 76 minute zilnic, ceea ce
înseamnă aproximativ 14 zile/an, o durată comparabilă cu cea a concediului
• 43% dintre angajați percep drumul până la serviciu ca fiind lung sau foarte lung. Cu
toate acestea, mai puțin de 15% dintre angajați se gândesc să schimbe fie serviciul, fie
domiciliul pentru a scurta distanța dintre ele.

CE ÎI NEMULȚUMEȘTE
PE ANGAJAȚI?
Calitatea scăzută a mijloacelor de transport în comun: „Ca să înțelegeți de ce nu merg cu
mijloacele de transport în comun vă recomand o călătorie cu tramvaiul 1 la ore de vârf. Circulă prin mare parte din
București. Veți înțelege. Trec ani de zile până să le spele cineva, încât ajung să se îmbibe cu mizerie. Nu este vorba
despre vechimea mijloacelor de transport. Am mers cu mijloace vechi și în alte orașe ale lumii. Este vorba despre
disconfortul pe care ți-l dă lipsa lor de îngrijire și lipsa de igienă minimală.” (angajată, sistem privat)

Timpul de așteptare in stațiile de autobuz: „Nu ai nicio încredere în mijloacele de transport în
București. Mai ales în cele de suprafață. Și metroul e destul de slab coordonat pentru a face față orelor de vârf. Iar
mijloacele de suprafață sunt pentru cine n-are nevoie să ajungă la o oră fixă, că habar n-ai când vin. Câteodată
trec și 45 de minute și nu apare mașina de care ai nevoie. In frig, în ploaie. Vă dați seama! Oare cât de greu i-ar fi
STB să pună tabele electronice ca la metrou?” (angajat, sistem privat)

Orarul de lucru: „Cred că s-au făcut pași mari cu flexibilizarea în sistemul public. Ar trebui să se păstreze sistemul
acesta adoptat acum și după ce pandemia se va încheia. S-a văzut că se poate. Cred că dacă și școlile ar fi lăsate să-și
facă programul împreună cu părinții, aglomerația din orele de vârf ar scădea considerabil.” (angajată, sistem public)

CE ÎȘI DORESC
ANGAJAȚII?
AȘTEPTĂRI DE LA ANGAJATORI:
După părerea dvs., ce măsuri urgente trebuie luate de managementul organizației unde
lucrați pentru a îmbunătății motivarea salariaților organizației? (alegeri multiple)
creșterea salariilor;

80%

program flexibil;

52%

cursuri de perfecționare a salariaților;

23%

o organizare mai bună a muncii salariaților;

23%

un sistem mai bun de apreciere a activității depuse;

20%

posibilitatea de a lucra de acasă sau din apropierea casei;

18%

amenajarea unui spațiu de lucru mai prietenos;
dotarea cu tehnologii moderne, de ultimă generație;

16%
11%

Implicarea scăzută a companiilor în viața orașului: „Bucureștiul este doar un oraș de făcut bani.

amenajarea unei parcări destinată angajaților;

10%

Așa îl văd majoritatea firmelor, așa îl văd cei mai mulți dintre oamenii care lucrează. Toată lumea este grăbită, toată
lumea este în competiție. În toată această goană nu rămâne timp deloc pentru oraș. Eu recunosc, ca angajat aici de
30 de ani și ca cetățean, eu personal nu am făcut nimic pentru orașul acesta. Am plătit taxele, atât. În 30 de ani am
lucrat la 11 firme și n-aș putea spune că vreuna a lăsat în urmă ceva pentru oraș în general.” (angajat, sistem privat)

reducerea orelor suplimentare/a muncii peste program;

10%

Lipsa locurilor de parcare: „În București, mai ales în cazul instituțiilor publice, parcările sunt o raritate. Cât
de greu este să faci un recensământ în propria instituție și să vezi ce nevoie de parcări ai și să te ocupi apoi să rezolvi
problema? Cum ar putea un minister să rezolve problemele unei țări când nu-și poate rezolva problema parcărilor pentru
proprii angajați? La privat este la fel. Când te-ai urcat în mașină dimineața te rogi să ai noroc de două lucruri: Un loc de
parcare când ajungi la serviciu și un loc de parcare când te întorci acasă. M-am săturat!” (angajat, sistem public)

mai multă disciplină la locul de muncă;
înființarea unei grădinițe/creșe pentru copiii angajaților;

8%
6%

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

AȘTEPTĂRI DE LA ADMINISTRAȚIE:
• Fluidizarea traficului
• Transport public de calitate

• Piste de biciclete
• Organizarea sistemului de parcare.

CE PROPUNE STRATEGIA
INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE
URBANĂ PENTRU ANGAJAȚI?

PROGRAME
Dezvoltarea de noi poli de
afaceri și asigurarea unei
distribuții echilibrate a
acestora între sectoarele
capitalei, inclusiv prin
reconversia siturilor
industriale abandonate /
subutilizate

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
13. Reglementarea urbanistică corespunzătoare (PUG, PUZ-uri) și asigurarea infrastructurii-suport
(infrastructură de acces, transport public, utilități etc.) pentru noi zone de afaceri (clădiri de
birouri, proiecte mixte, spații logistice, comerciale și industriale, spații de coworking etc.) – de ex.
zona Rocar, zona Trafic Greu, zona IMGB, Chimopar-Policolor, Titan-Faur-Republica, Promenada,
Gara Obor, Romexpo, Timișoara-Preciziei etc

14. Construcție M6 Gara de Nord – Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”

PROGRAME
Creșterea participării
adulților (peste 25 de ani)
la programe de formare și
învățare pe tot parcursul
vieții, în vederea adaptării
acestora la dinamicile de pe
piața muncii

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
1. Dezvoltarea și consolidarea unor sisteme eficace de anticipare a competențelor necesare în viitor
și adaptarea ofertei de formare la acestea

Extinderea, reabilitarea și
modernizarea rețelei de
metrou și a parcului de
material rulant

2. Dezvoltarea de servicii de orientare pe tot parcursul vieții, în sprijinul tranziției profesionale

15. Construcție M4 Gara de Nord – Gara Progresul
16. Completare M5 Eroilor – Universitate – Piața Iancului
17. Achiziție rame metrou (pentru liniile noi)
18. Modernizare sistem de ventilație pentru stațiile nemodernizate
19. Modernizare stații de metrou pe M2

3. Adaptarea programelor post-universitare de formare, dezvoltare profesională continuă și
perfecționare la nevoile societății și ale pieței muncii

20. Reconfigurarea Pieței Unirii pentru a conecta liniile de tramvai pe ruta Colentina – Rahova

4. Sprijinirea mobilității internaționale pentru educația adulților

21. Includerea liniilor de tramvai în proiectele completare a inelului median (mai ales pe traseul Str.
Doamna Ghica – Bd. Chișinău – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Iuliu Hațieganu).

5. Înființarea de centre comunitare de învățare continuă
6. Evaluarea și recunoașterea competențelor dobândite de adulți pe căi non-formale și informale

22. Modernizare și repunere în funcțiune linie tramvai Bd Barbu Văcărescu între Ștefan cel Mare și Pod
Băneasa

7. Sprijinirea financiară a participării adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții

23. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Dimitrie Pompeiu – Str. Barbu Văcărescu
Adaptarea ofertei de
educație și de formare
continuă la noile dinamici
ale pieței determinate de
inovare, progres tehnologic,
globalizare

Îmbunătățirea accesului
nediscriminator pe piața
muncii pentru locuitorii
capitalei și navetiștii atrași
de oraș

24. Repunerea în funcțiune a linie de tramvai Barbu Văcărescu – Piața Gemeni
8. Încurajarea inițiativelor de formare continuă formală și informală (de ex. în domeniul IT) a adulților,
în vederea adaptării acestora la noile tendințe globale, mai ales în ceea ce privește automatizarea
/ robotizarea / digitalizarea / inteligența artificială

9. Sprijinirea amenajării de către angajatori de spații pentru creșe, în vederea asigurării unui
echilibru între viața profesională și cea de familie pentru mame
10. Încurajarea și sprijinirea formelor flexibile de ocupare
11. Sprijinirea îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor de peste 60 de ani în activități de tutela,
mentorat, tutoriat etc. pentru lucrătorii tineri
12. Accesibilizarea locurilor de muncă și a condițiilor oferite de angajatori pentru persoanele cu
dizabilități

Extinderea și reabilitarea
rețelei de transport public
electric (tramvai, troleibuz)

25. Modernizare linie de tramvai Calea Moșilor – Str. Armand Călinescu – Str. Viitorului – Str. Vasile
Lascăr, inclusiv reconfigurarea străzilor

(Continuă pe pagina
următoare)

27. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Depoul Alexandria-Bragadiru

26. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Romprim - Popești-Leordeni
28. Modernizare linie de tramvai Bd. Basarabia (între Piata Hurmuzachi și bucla de întoarcere Republica)
29. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor între Piața Hurmuzachi și Str. Traian
30. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor si B-dul Corneliu Coposu între str. Traian și Bucla
Sf. Vineri
31. Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între depoul Dudești și str. Anastasie Panu
32. Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între depoul Dudești și Șos. Mihai Bravu
33. Modernizare linie de tramvai pe Bd. Mărășești de la Parcul Carol până la Bd. Cantemir
34. Modernizare linie de tramvai pe Bd. Pache Protopopescu între Piața Iancului și Str. Traian

PROGRAME

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

PROGRAME

54. Dezvoltarea aplicației de parcare (ulterior integrare în aplicația unică de mobilitate) prin
includerea tuturor parcărilor private accesibile publicului (cu prioritate vor fi incluse parcările
marilor centre comerciale și a mall-urilor

35. Modernizare linie de tramvai pe str. Traian între Bd. Pache Protopopescu și Calea Călărașilor
36. Modernizare linie tramvai pe str. Teclu și Bd. Pallady până la intersecția cu Bd. 1 Decembrie
37. Modernizare linie de tramvai pe str. Ziduri Moși

39. Modernizare linie tramvai str. Maica Domnului si str. Lacul Tei de la str. Reînvierii la bucla Lacul Tei
40. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Aerogării-Șos. Străulești

56. Extinderea rețelei de locuri de parcare tarifate

41. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Titan-Anghel Saligny
42. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Ghencea – Prelungirea Ghencea
43. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Mezeș – Remat Chitila
44. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Piața Presei Libere – Mogoșoaia
45. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Aerogării – Aeroport Băneasa – Mall Băneasa
46. Completarea rețelei de troleibuz pe tronsoanele: Str. Sibiu-Bd. 1 Mai-Drumul Taberei-Valea
Argeșului; Bd. Regina Elisabeta-Bd. M. Kogălniceanu

Extinderea și modernizarea
flotei de transport public

47. Continuarea investițiilor în flota de transport public (tramvaie, autobuze electrice, troleibuze,
autobuze hybrid)

Modernizarea stațiilor de
transport public

48. Modernizarea stațiilor de transport public în vederea transformării lor în noduri / puncte
intermodale (stație acoperită, spațiu de stat jos, afișaj digital sosire mijloace tp / hartă digitală,
punct comercial, parcare biciclete / trotinete etc.)

Dezvoltarea infrastructurii și
a serviciilor pentru deplasări
velo și micromobilitate

Dezvoltarea infrastructurii
și a serviciilor pentru
deplasarea cu vehicule
electrice

Elaborarea și implementarea
noii politici de parcare a
capitalei

55. Utilizarea parcării ca un instrument pentru încurajarea mijloacelor de transport cu emisii reduse:
delimitarea de locuri de parcare rezervate pentru vehicule electrice, parcări (cu plată) rezervate
pentru servicii de car sharing, parcări gratuite / rezervate pentru persoane cu dizabilități și parcări
pentru biciclete

38. Modernizare linie de tramvai, peroane si acces pe Bd. Ion Mihalache între Piața Victoriei și Calea
Griviței (str. Buzești si pod Constanta)
Extinderea și reabilitarea
rețelei de transport public
electric (tramvai, troleibuz)

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

49. Amenajarea pistelor de bicicletă (inclusiv parcări securizate, stații de tip self-care, dispozitive de numărare
etc.) pe radialele care asigură legătura între centru și cartierele de locuințe collective
50. Dezvoltarea sistemului de bike-sharing (în PPP, după finalizarea lucrărilor la rețeaua de piste)
51. Program de amenajare garaje pentru biciclete în zonele de locuire colectivă (pot fi cuplate cu parcări
rezidențiale multi-etajate)

52. Implementare program de dezvoltarea rețelei de stații de încărcare vehicule electrice corelat cu
cele deja instalate de mediul privat. Montare stații de încărcare vehicule electrice în zonele de
locuințe colective (mai ales în cartierele dormitor – Drumul Taberei, Titan, Militari etc.)
53. Program multianual pentru susținerea tranziției către vehicule electrice (vouchere pentru achiziția
de vehicule electrice)

Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și de planificare
în domeniul infrastructurii și
a serviciilor de transport

57. Continuarea demersului de amenajare a benzilor dedicate pentru transportul public, pe marile
bulevarde, dar și pe străzile secundare

Integrarea tarifară a
serviciilor de transport
public și operaționalizarea
sistemului de monitorizare
gps a flotei, de numărare a
pasagerilor și de e-ticketing

59. Dezvoltare sistem de e-ticketing corelat STB-Metrorex

58. Decalarea intervalului orar pentru marii generatori de trafic (model aplicat în Londra) pentru zone
de birouri, unități de învățământ, instituții publice etc.

60. Bilet valabil 1 oră pe toate liniile de transport public (de suprafață și subteran)
61. Dezvoltarea sistemului de tarifare integrată la nivelul Bucureștiului (Metrorex + STB
62. Corelare politică tarifară a STB și Metrorex

Implementarea conceptului
”mobilitatea ca serviciu”
(multimodalitatea)

63. Dezvoltarea unei aplicații de tip „Mobilitate ca un Serviciu” (inclusiv prin dezvoltarea aplicațiilor
existente la nivelul STB) pentru a integra toate serviciile de mobilitate la nivelul București-Ilfov
(informare și ulterior tarifare integrată transportul public subteran, de suprafață, inclusiv feroviar,
biciclete și trotinete electrice, taxi, servicii de ridesharing etc.)

Îmbunătățirea serviciilor de
taximetrie și de ride sharing

64. Aplicație centralizată, coordonată de PMB pentru taxiuri (nu dispecerat)
65. Emiterea de autorizații noi doar pentru taximetriști care folosesc mașini hibride sau electrice
(aplicabilă și pentru serviciile de ridesharing)

Promovarea transportului
partajat

66. Proiect pilot pentru „Community Car Sharing” – formarea unei comunități care să renunțe la
toate mașinile și să primească subvenție (peste 50% din cost) pentru achiziționarea de vehicule
electrice pe care să le partajeze.

Îmbunătățirea adaptării la
fenomenele meteo extreme
asociate schimbărilor
climatice

67. Co-interesarea, prin acordarea unor facilități, a întreprinzătorilor privați în aplicarea unor
măsuri de reducere sau încetare a programului de lucru în cazul producerii unor evenimente
meteorologice extreme.

