
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.



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.

CE ESTE 

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 ESTE 

BUCUREȘTIUL ASTĂZI?
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. 

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.

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

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. 

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, 

(b)  întâlniri de consultări și 
dezbateri sectoriale, 

(c)  focus grupuri, 

(d)  consultari on-line.



CUM VA FI 

BUCUREȘTIUL VIITORULUI?

VIZIUNE
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.

ORAȘ INOVATIV, 
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.



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

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



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

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  



6. ORAȘUL BINE ADMINISTRAT

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

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.

5. ORAȘUL ATRACTIV

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

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



INVESTITORII  
SUNT București!
Oxford Economics estima, după primul trimestru al anului 2020, că Bucureștiul este unul din puținele 
orașe care va înregistra o creștere economică, deși modestă (1,4%) la finalul anului, în condițiile 
în care pandemia a determinat scăderi semnificative în capitalelor europene. Deși impactul 
pandemiei asupra economiei locale este încă dificil de estimat, primii indicatori macroeconomici 
disponibili (număr de șomeri, salariați, firme nou-înființate etc.) par să confirme predicția, un factor 
de stabilitate esențial pentru București fiind companiile străine mari prezente aici. 

In România, Bucureștiul are gradul cel mai ridicat de atractivitate pentru capitalul străin, 44% dintre 
societățile cu participare străină la capitalul social fiind localizate în Capitală, iar valoarea totală a 
capitalului social subscris de către acestea depășind 25 miliarde euro1.

În companiile cu capital integral străin din București lucrează peste 220.000 de salariați, mai mult 
decât dublu față de 2010, reprezentând 21% din totalul locurilor de muncă și 36% din cele din 
sectorul privat. Nivelul de salarizare din companiile străine este mai ridicat decât media, depășind 
1000 Euro/lună net.  

Companiile cu capital străin reprezintă principalii clienți ai clădirilor de birouri clasa A, concentrate 
mai ales în zona de nord a Capitalei (de ex. Pipera), al căror grad de ocupare s-a menținut ridicat și 
pe durata pandemiei, în pofida telemuncii. 

Principalii investitori străini din România vin din spațiul european, Olanda, Austria, Germania fiind 
țările cu peste 5 miliarde euro capital social subscris. Cele mai importante sectoare economice 
de interes pentru societățile cu participare străină la capital sunt serviciile cu valoare adăugată 
ridicată (IT, BPO, servicii financiare etc.) și comerțul.

1  Date ONRC – ”Societăți cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social subscris, în perioada 1991 – 2019, sold 
existent la 31 Decembrie 2019”



Care considerați că sunt principalele trei 
dezavantaje ale Bucureștiului ca destinație de 
afaceri în raport cu alte orașe din țară?

STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Congestia traficului 59% 46% 64%

Infrastructura deficitară 56% 43% 57%

Birocrația excesivă din sectorul public 48% 35% 49%

Taxele mari 32% 30% 34%

Disponibilitatea forței de muncă 39% 23% 28%

Creșterea salariilor 32% 33% 23%

Calitatea redusă a vieții 13% 26% 13%

Deficitul de birouri și spații de birouri 15% 26% 12%

Distanța mare față de Europa de Vest 7% 7% 5%

Alt motiv 2% 3% 1%

Maxim trei alegeri. Pondere 100%

Alt dezavantaj: concurența ridicată, poluarea, deficitul de finanțe din fonduri europene a regiunii 
București-Ilfov în special pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

CE ÎI NEMULȚUMEȘTE  

PE INVESTITORI?

Poluarea orașului: „Îmi place Bucureștiul. Este un oraș sigur, este un oraș viu, are oameni extraordinari. 
Din păcate poluarea aerului, zgomotul și praful care se ridică deseori de pe străzi îl face un oraș în care nu este 
foarte confortabil să trăiești mult timp. Mai ales să îți aduci familia. Mulți dintre colegii mei străini ezită să se 
stabilească în București cu familia din cauza acestei poluări foarte mari. Mă gândesc la București ca la o piatră 
prețioasă care în loc să fie șlefuită, e acoperită cu praf și mizerie.”

Colaborarea cu autoritățile locale: „Colaborarea noastră cu autoritățile locale este foarte redusă. 
Nu ne-a întrebat nimeni ce nevoi avem, ce proiecte de viitor, cum putem ajuta. Uneori am putea fi de ajutor, 
doar împărtășind experiența companiei noastre din alte țări. Colaborarea cu comunitatea locală este foarte 
importantă pentru noi pentru că noi credem că dezvoltarea poate fi durabilă doar împreună. Este un parteneriat 
din care împreună putem câștiga.”

Colaborarea cu mediul academic: „Experiența noastră din alte țări din Uniunea Europeană este 
cumva diferită față de cea din București. Ceea ce pe mine m-a uimit aici este că oamenii colaborează mai puțin 
instituțional când este vorba despre muncă, deși relaționează foarte bine în timpul liber. Nu știu de ce. Noi am 
încercat să deschidem porți de comunicare cu spațiul academic, spre exemplu, chiar să facem prezentări pentru 
studenți, cursuri deschise. Nu prea am reușit. Departamentul nostru de resurse umane a încercat să contacteze 
mediul academic pentru recrutare, fără foarte mare succes. Nici date n-am reușit să aflăm ușor: cine sunt șefii 
de promoție, care sunt copiii care au dat dovadă de inovare în domeniu și în care merită să investim. Noi credem 
în inteligența excepțională a copiilor din România și credem că ei pot aduce plus valoare în viitor. Și am vrea să 
investim în pregătirea lor.” 

CARE SUNT PROBLEMELE  

INVESTITORILOR?
Principalele probleme pentru toate categoriile de investitori sunt: traficul, 
infrastructura deficitară și birocrația excesivă din sectorul public.

Multe companii private reclamă lipsa personalului cu competențe tehnice (ingineri, IT-iști, artiști) 
și a muncitorilor calificați, precum și birocrația ridicată legată de obținerea unor autorizații, 

1 1 1

2 2 2

3 3 3



CE PROPUNE STRATEGIA 
INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE 
URBANĂ PENTRU INVESTITORI? 
PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
Dezvoltarea de noi poli de 
afaceri și asigurarea unei 
distribuții echilibrate a 
acestora între sectoarele 
Capitalei,  inclusiv prin 
reconversia siturilor 
industriale abandonate / 
subutilizate

1. 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 Antiaeriană, Rocar, zona Trafic Greu, zona IMGB, Chimopar-Policolor, Titan-Faur-Republica, 
Promenada, Gara Obor, Romexpo, Timișoara-Preciziei etc. 

2. Colaborarea cu CJ Ilfov și cu UAT-urile din județul Ilfov în vederea dezvoltării de noi poli economici 
în zona complementară din jurul Capitalei (de ex. Măgurele, Moara Vlăsiei, Brănești etc.)

3. Supraimpozitarea terenurilor virane/abandonate în vederea includerii lor în circuitul economic

Consolidarea dialogului 
dintre mediul de afaceri și 
administrația locală

4. Înființarea unui Consiliu Consultativ pentru dezvoltare economică și dialog cu mediul privat la 
nivelul PMB

5. Înființarea unui birou pentru relația cu mediul de afaceri în cadrul PMB și a fiecărei primării de de 
sector

6. Organizarea unei ceremonii anuale de premiere a celor mai contribuabili persoane juridice la 
bugetul PMB / al sectorului

Promovarea imaginii 
Capitalei și a zonei sale 
urbane funcționale ca hub 
economic de importanță 
europeană, cu accent pe 
avantajele competitive ale 
Bucureștiului

7. Încheierea de parteneriate de promovare cu organizații-catalizator cu rol de atragere și sprijinire 
a investitorilor (de ex. camera de comerț bilaterale, ambasade și consulate, organizații patronale 
etc.)

8. Participarea cu stand propriu sau dezvoltat în parteneriat cu CJ Ilfov/ADR BI și companii private la 
marile târguri de investiții din Europa (Munchen, Cannes etc.) și din lume

9. Dezvoltarea unui portal WEB destinat atragerii de investitori 

10. Crearea unei rețele de ”ambasadori economici” ai Capitalei (oameni de afaceri de succes, 
manageri, sportivi de performanță, tineri cu performanțe educaționale deosebite etc.)

Sprijinirea creării și 
dezvoltării infrastructurii 
publice și private de CDI

11. ”Sectorul Zero” (noul Campus al UMF ”Carol Davila”) Mogoșoaia

12. Crearea / dezvoltarea infrastructurii de CDI de la nivelul institutelor / centrelor de cercetare, 
inclusiv a celor din cadrul universităților

avize, acorduri etc. din partea administrației locale pentru realizarea de investiții noi.

CE ÎȘI DORESC INVESTITORII?
• Aproximativ o treime dintre companiile care activează în sectoare de activitate cu valoare 

adăugată mare realizează activități de cercetare-dezvoltare-inovare în centrele proprii de 
inovare din Capitală, fiind astfel interesate în calitatea resursei umane și în infrastructura 
de afaceri.

• 75% dintre investitori sunt interesați să se implice în activități comunitare, în special pentru 
promovarea educației, promovarea sănătății, susținerea cauzelor sociale, a proiectelor 
culturale și sportive.

Care ar fi cele mai importante trei măsuri pe care administrația din București le-ar putea lua 
pentru a face orașul mai atractiv pentru afaceri? (societăți cu participare străină)

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

PROGRAME

Investiții în educațieși formarea forței de muncă

Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face 
orașul atractiv pentru forța de muncă din România

Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri și inovarea

Reglementări urbanistice care să favorizeze dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri și inovare

Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților

Obținerea facilă a aprobărilor și autorizațiilor necesare

Investiții pentru creșterea mobilității bunurilor

Promovarea antreprenoriatului și furnizarea de servicii de 
consultanță pentru întreprinzătorii locali

Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și chiar globală de 
investiții și atragerea de forță de muncă din străinătate

Adoptarea și implementarea consecventă a unei strategii de specializare 
inteligentă care să ofere o viziune de dezvoltare a orașului

50%

43%

35%

35%

35%

30%

20%

19%

9%

9%



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Sprijinirea transferului 
tehnologic, în scopul 
comercializării rezultatelor 
activității de CDI

13. Măgurele Science Park

14. Crearea / dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic (de ex. parcuri științifice și 
tehnologice)

15. Înființarea de noi servicii de transfer tehnologic

Susținerea dezvoltării 
procesului de descoperire 
antreprenorială și tranziție 
industrială de la nivelul 
regiunii București-Ilfov

16. Sprijin pentru instruirea și dezvoltarea competențelor ale actorilor din sistemul cvadruplu helix 
regional de inovare (universități, entități de CDI, transfer tehnologic, organizații-catalizator, 
administrație, firme).

Sprijinirea funcționării și a 
dezvoltării clusterelor din 
domeniile de specializare 
inteligentă

17. Sprijin pentru măsuri de animare, infrastructură și servicii de CDI, internaționale, consolidare a 
capacității

Consolidarea Capitalei 
ca centru universitar de 
importanță europeană, cu 
rol esențial în menținerea 
atractivității orașului pentru 
noi talente

(Continuă pe pagina 
următoare)

18. Crearea de parteneriate cu marii angajatori pentru dotarea universităților cu aparatură modernă 
care să permită desfășurarea de activități inovatoare

19. Acordarea de sprijin pentru studenții cu venituri reduse și risc de abandon (burse, facilitarea 
accesării unui loc de muncă cu timp parțial etc.)

20. Susținerea excelenței în domeniul universitar, prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale

21. Susținerea mobilități internaționale a studenților 

22. Adaptarea programelor de studiu universitar la nevoile pieței muncii și ale societății, pentru a le 
crește relevanța pentru piața muncii, a le compatibiliza cu nevoie și așteptările studenților

23. Cooperarea cu mediul privat în vederea extinderii curriculei universitare, creării de oportunități 
de practică și tranziție a studenților către piața muncii (un exemplu în acest sens este crearea 
unui brand de tipul “Partener al educației” care să fie acordat actorilor privați care se implică în 
dezvoltarea studenților din municipiu).

24. Corelarea educației universitare cu strategiile de specializare inteligentă de la nivel național și 
local și susținerea dezvoltării de programe de studii competitive

25. Creșterea numărului de programe de studiu în limbile engleză și franceză 

26. Introducerea de programe de studiu în limba chineză (datorită fluxului mare de studenți chinezi), 
rusă și germană (datorită cerinței pieței pentru aceste două limbi dar și datorită creșterii 
popularității acestora în ultimii ani

27. Dezvoltarea de programe de masterat aplicate / masterat didactic / doctorat profesional

28. Dezvoltarea de programe de formare a studenților în parteneriat cu agenți economici, entități de CDI

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Consolidarea Capitalei 
ca centru universitar de 
importanță europeană, cu 
rol esențial în menținerea 
atractivității orașului pentru 
noi talente

29. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților (de ex. întreprinderi simulate, 
concursuri de idei de afaceri, mentorat, cursuri de formare) 

30. Implementarea unor scheme de antreprenoriat pentru studenți (de ex. finanțare planuri de afaceri, 
start-up-uri)

31. Încheierea de parteneriate între agenți economici și universități pentru stagii de practică, 
programe de internship, de învățare la locul de muncă etc.)

32. Crearea unui HUB de cercetare care poate servi ca bună practică și care poate fi apoi transferat ca 
metodă de lucru către mai multe universități (exemplu: Living Labs).

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

33. Dezvoltarea și consolidarea unor sisteme eficace de anticipare a competențelor necesare în viitor 
și adaptarea ofertei de formare la acestea

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

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

36. Formarea continuă a formatorilor, instructorilor, coordonatorilor de ucenicie, inclusiv prin 
efectuarea de stagii la angajatori

37. Evaluarea și recunoașterea competențelor dobândite de adulți pe căi non-formale și informale

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

39. Dezvoltarea de parteneriate între licee / universități și companii pentru derularea de programe de 
formare continuă, de evaluare și certificare a competențelor dobândite non-formal și informal

40. Derularea de programe de dobândire a competențelor digitale

41. Formarea continuă a angajaților pentru adaptarea la cerințele locului de muncă, a evoluțiilor tehnologice

Consolidarea învățământului 
profesional și tehnic, în 
vederea creșterii gradului de 
inserție al tinerilor absolvenți 
pe piața muncii

42. Reabilitarea / modernizarea și dotarea laboratoarelor și a atelierelor școlare de la nivelul liceelor 
cu profil tehnologic, inclusiv în PPP cu companiile partenere

43. Sprijinirea agenților economici pentru a pune la dispoziție spații, echipamente și personal calificat 
pentru activități de învățare la locul de muncă

44. Dezvoltarea de mecanisme de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de muncă (de 
ex. monitori de calitate)

45. Derularea de stagii de practică în întreprinderi ale elevilor

46. Formarea tutorilor din întreprinderi 

47. Organizarea de vizite de studiu și stagii de practică productivă în sistem dual pentru familiarizarea 
elevilor și a familiilor cu activitatea din companii

48. Implicarea companiilor și a ONG-urilor în activitățile de consiliere și orientare profesională a elevilor

49. Dezvoltarea de soft-uri educaționale și resurse educaționale deschise în format digital, în 
parteneriat cu mediul economic și partenerii sociali

50. Organizarea de concursuri antreprenoriale pentru elevi, bazate pe aplicații practice, împreună cu 
agenții economici



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Încurajarea atragerii de forță 
de muncă calificată din țară și 
din străinătate

51. Dezvoltarea infrastructurii de transport public, intermodal și multimodal (de ex. noi linii de 
transport feroviar metropolitan, amenajarea gărilor și autogărilor ca noduri intermodale, 
extinderea rețelei de tramvai, troleibuz, optimizarea rutelor de transport cu autobuzele și 
extinderea flotei, crearea de facilități Park&Ride etc.) pentru a reduce timpii de deplasare ai 
navetiștilor din județele învecinate

52. Dezvoltarea Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” pentru a permite deschiderea de noi 
destinații interne și externe, necesare pentru asigurarea mobilității forței de muncă

53. Implementarea unor politici de locuire care să încurajeze accesul forței de muncă cu venituri sub 
medie la locuire de calitate în București (”affordable housing”)

54. Dezvoltarea rețelei de școli internaționale, cu predare în diferite limbi străine, în vederea creșterii 
atractivității Capitalei pentru forța de muncă din străinătate

55. Dezvoltarea infrastructurii de informare (de ex. în sistemul de transport public, în administrația 
locală etc.) în limbi de circulație internațională (minim engleză) pentru forța de muncă străină

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

56. Realizarea de studii detaliate privind deficitul de forță de muncă din Capitală și dezvoltarea unor 
servicii suport pentru remigrație, în parteneriat cu mediul privat, partenerii sociali, Diaspora etc. 

57. Sprijinirea amenajării de către angajatori de spații pentru creșe, în vederea asigurării unui 
echilibru între viața profesională și cea de familie pentru mame

58. Încurajarea și sprijinirea formelor flexibile de ocupare 

59. Accesibilizarea locurilor de muncă și a condițiilor oferite de angajatori pentru persoanele cu 
dizabilități

60. Sprijinirea îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor de peste 60 de ani în activități de tutela, 
mentorat, tutoriat etc. pentru lucrătorii tineri

Adaptarea ofertei de 
educație și de formare 
continuă la noile dinamici 
ale pieței determinate de 
inovare, progres tehnologic, 
globalizare

61. Creșterea numărului de clase de învățământ profesional, cu precădere în sistem dual, în 
parteneriat cu agenții economici (pe modelul sau în continuarea proiectului implementat de CJ 
Ilfov în parteneriat cu AHK)

62. Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor și atelierelor școlare din Capitală în vederea încurajării 
pregătirii practice a elevilor, cu precădere în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și 
matematică)

63. Dezvoltarea de noi facilități și tabere pentru educația non-formală a copiilor în sistem STEM (după 
modelul Științescu HUB Sibiu)

64. 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

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
Încurajarea activităților de 
responsabilitate socială 
corporativă ale companiilor 
locale

65. Adoptarea de către companiile bucureștene a unor spații publice (de ex. scuaruri, sensuri giratorii, 
locuri de joacă, mini-spații verzi etc.) și mentenanța acestora în schimbul promovării imaginii 
acestora prin mini-totem-uri personalizate (pe modelul altor orașe din țară)

Dezvoltarea rețelei de variante 
de ocolire / centuri (șosele 
orbitale) a Bucureștiului

66. Construcția Autostrăzii A0
67. Modernizarea DNCB și extinderea la 4 benzi (sud), inclusiv construcția de pasaje (Domnești, 

Berceni, Pop. Leordeni, Cernica, Mogoșoaia etc.)

Crearea de noi legături 
rutiere între București și Ilfov 
și creșterea capacității de 
transport a celor existente

68. Podul rutier Petricani
69. Închidere inel medial – nod rutier Andronache
70. Pentrație Splaiul Independenței – Ciurel – DNCB – A1 (în curs)
71. Penetrație Bd. Timișoara (extindere până la intersecția cu DJ 602)
72. Extinderea la 4 benzi a Șos. București-Măgurele 
73. Penetrație și racord Splaiul Unirii – A2
74. Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bd. Ghencea (în curs)
75. Extindere str. Prelungirea Ferentari până în DNCB

Închidere / completare inel 
principal, inele mediane, 
penetrații și coridoare majore

76. Legătură nouă între Str. Brașov și Șos. Alexandriei 
77. Legătură nouă între Șos. Alexandriei și Str. Luica
78. Străpungere Splai Dudescu - Şos. Olteniţei (în curs)
79. Pasaj rutier Șos. Colentina – Str. Doamna Ghica (în curs)
80. Închidere inel median de circulație la zona Nord 
81. Închidere Inel Median:  secțiunea Calea Griviței – Bulevardul Iuliu Maniu
82. Străpungere și supralărgire Str. Avionului
83. Pasaje rutiere subterane Șos. Grozăvești – Bd. Geniului – Șos. Progresului / Șoseaua Panduri
84. Penetrație Str. Progresului – Șos. Viilor
85. Diametrala Nord-Sud (Etapa II: Vasile Pârvan – Uranus)
86. Lărgire Bd. Expoziției 
87. Întregire Splaiul Unirii (zona Bd. Mărășești – Hanul lui Manuc)
88. Supralărgire Calea Griviței și Bd. Bucureștii Noi
89. Supralărgire Calea Dudești
90. Pasajele subterane la intersecția Șos. Mihai Bravu cu Calea Dudești, respectiv Calea Vitan
91. Legături rutiere noi între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompei – Șos. Fabrica de Glucoză
92. Străpungerea Valea Cascadelor – Prelungirea Ghencea
93. Reconfigurare intersecție Colentina – Fundeni – Andronache
94. Extindere Bd. Constantin Brâncoveanu până în DNCB
95. Reconfigurare str. Șinei - str. Cladova – str. Brăniștari și record la Str. Progresului
96. Pasaj subteran Șos. Nordului – Str. Elena Văcărescu



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Reconfigurarea, reabilitarea 
și modernizarea rețelei de 
străzi existente

97. Modernizarea Bd. Dimitrie Pompei

98. Modernizarea Bd. Basarabia

99. Modernizarea Str. Barbu Văcărescu

Modernizarea gărilor 
existente și transformarea lor 
în noduri intermodale

100. Modernizarea / consolidarea / reabilitarea Gării de Nord – nod feroviar de importanță europeană 
și principal hub intermodal al Capitalei

101. Construcția Eurogării de Nord (inclusiv regenerarea urbană a zonei învecinate) 

102. Modernizarea Gării Obor (inclusiv creșterea frecvenței de trenuri metropolitane) – nod 
intermodal cu autogară, gară CF, bike sharing, car sharing, scooter sharing, transport public, 
legătură cu metroul

103. Reconstruirea Gării Progresul sub forma unui nod intermodal cu P&R (autogară, stație transport 
public local – inclusiv extindere tramvai, stație transport public regional, etc.)

104. Revitalizarea Gării Titan – transformare nod intermodal cu P&R

Modernizarea rețelei de cale 
ferată care asigură accesul în 
Capitală și legătura cu zona 
sa urbană funcțională

105. Modernizarea liniei CF București Nord – Giurgiu Nord, inclusiv amenajarea de noi stații (Domnești, 
IFA-Laser Măgurele, Măgurele, Jilava, Autostrada A1, Bragadiru și Chiajna) și link către stația 
Progresul

106. Modernizarea centurii CF (partea de vest) și amenajarea de stații intermodale / gări locale

107. Modernizarea liniei CF 901 București Nord - Pitești și valorificarea acesteia pentru transport 
metropolitan (Săbăreni – Ciocănești – Bâldana – Răcari – Ghergani – Titu).

Înființarea de noi trasee 
de transport feroviar 
metropolitan și integrarea 
tarifară a acestuia cu 
transportul public subteran și 
de suprafață din București

108. Valorificarea magistralei 800 pentru transport metropolitan, prin amenajarea de noi stații pe 
traseul Gara de Nord – Gara Basarab – Gara Aurel Vlaicu – Gara Pipera – Dragonul Roșu – Dobroești 
Pantelimon – Brănești – Fundulea (stații noi la Pipera – nod intermodal, Aurel Vlaicu, Dragonul 
Roșu, Dobroești și Pantelimon

Creșterea capacității de 
operare a aeroporturilor 
Capitalei

109. Extinderea Aeroportului ”Henri Coandă” (terminal nou de pasageri, platformă multimodală pentru 
cargo, parcare multietajată, parc tehnologic și zonă comercială) – conform Programului Strategic 
de Dezvoltare AIHC

Îmbunătățirea conexiunilor 
între Capitală și aeroportul 
internațional ”henri coandă”

110. Linie dedicată de transport public de suprafață pe DN1 – Piața Presei libere – Aviatorilor

111. Drum Expres Aeroportul Internațional ”Henri Coandă – A3”

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

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

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

113. Construcție M4 Gara de Nord – Gara Progresul 

114. Completare M5 Eroilor – Universitate – Piața Iancului

115. Extindere M2 spre DNCB (Berceni), inclusiv terminal intermodal

116. Extinderi M2 spre Petricani, M3 spre DNCB, inclusiv terminal intermodal

117. Extindere M4 spre Mogoșoaia

118. Extindere M1 către A1, inclusiv terminal intermodal

119. Achiziție rame metrou (pentru liniile noi)

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

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

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

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

123. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Dimitrie Pompeiu – Str. Barbu Văcărescu

124. Repunerea în funcțiune a linie de tramvai Barbu Văcărescu – Piața Gemeni

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

126. Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Romprim - Popești-Leordeni

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

128. Modernizare linie de tramvai Bd. Basarabia (între Piata Hurmuzachi și bucla de întoarcere 
Republica)

129. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor între Piața Hurmuzachi și Str. Traian

130. Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor si B-dul Corneliu Coposu între str. Traian și 
Bucla Sf. Vineri

Extinderea și modernizarea 
flotei de transport public

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

Modernizarea stațiilor de 
transport public

132. 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.)



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Dezvoltarea rețelei de centre 
/ noduri intermodale și de 
parcări de transfer

133. Amenajare Park&Ride Aeroport / Mall Băneasa (corelat cu extindere linie tramvai către Bd. 
Aerogării – Str. Barbu Văcărescu)

134. Amenajare Park&Ride Pipera/Petricani (corelat cu extindere M2)

135. Amenajare Park&Ride Militari (corelat cu stațiile de metrou Preciziei/Păcii sau eventuala 
extindere a M1)

136. Amenajare Park&Ride Ciurel (corelare cu stația de metrou Petrache Poenaru)

137. Amenajare Park&Ride Colentina (zona Pasaj Colentina / intersecție Șos. Andronache

138. Amenajarea autogară în zona Anghel Saligny (corelat cu construcție  Park&Ride)

139. Amenajare Park&Ride Cora / Depoul Alexandriei

140. Nod Intermodal Gara Progresul

Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii și a serviciilor 
pentru deplasări pietonale

141. Extinderea zonei pietonale din centrul istoric

Dezvoltarea infrastructurii și 
a serviciilor pentru deplasări 
velo și micromobilitate

142. 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 colective

Elaborarea și implementarea 
noii politici de parcare a 
Capitalei

143. Program de partajare a parcării: utilizarea parcărilor unităților comerciale / birourilor pe parcursul 
nopții de către rezidenți pe baza unui abonament lunar

144. Dezvoltarea aplicației de parcare (ulterior integrare în aplicația unică de mobilitate) prin 
includerea tuturor parcărilor private accesibile publicului (de ex. mari centre comerciale, mall-uri)

145. 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.

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

146. 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

147. Dezvoltare sistem de e-ticketing corelat STB-Metrorex și pe termen lung CFR (pentru transportul 
metropolitan).

148. Abonament CFR Metropolitan

149. Bilet valabil 1 oră pe toate liniile de transport public (de suprafață și subteran)

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Implementarea conceptului 
”mobilitatea ca serviciu” 
(multimodalitatea)

150. 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.)

Promovarea transportului 
partajat

151. 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 serviciilor de 
taximetrie și de ride sharing

152. Emiterea de autorizații noi doar pentru taximetriști care folosesc mașini hibride sau electrice 
(aplicabilă și pentru serviciile de ridesharing)

Asigurarea accesului 
cetățenilor, mediului de afaceri, 
vizitatorilor și turiștilor la 
servicii de telecomunicații de 
înaltă calitate

153. Dezvoltarea rețelei metropolitane subterane de fibră optică a municipiului București (NetCity)

154. Sprijinirea investițiilor private pentru extinderea infrastructurii 5G

Asigurarea aprovizionării din 
sen cu necesarul de energie 
electrică a Capitalei și a zonei 
sale urbane funcționale

155. Realizarea unei stații 400/110 kV în zona centrală (Grozăvești), racordată prin două linii electrice 
subterane de 400 kV cu stația Domnești, respectiv București Sud

156. Flexibilizarea stației 220/110 kV Fundeni pentru creșterea siguranței în alimentare a 
consumatorilor din zona de Nord - Est a Bucureștiului și instalarea unui nou AT 220/110 kV 200 
MVA, instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250 MVA în Stația București Sud

157. Realizarea unor noi stații electrice de 400 kV sau de 220 kV și construirea unei linii electrice 
aeriene/subterane de 400 kV de la stația electrică de transport București Sud la stația electrică 
Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de transport 400/110 kV în zona de nord-est a 
Municipiului București, într-una din localitățile Otopeni, Tunari, Voluntari, racordată prin LES 
400kV cu staţia 400kV Bucureşti Sud şi cu LEA 400kV cu staţia 400kV Brazi Vest

Scăderea numărului de 
avarii și de întreruperi în 
aprovizionarea cu energie 
electrică a consumatorilor din 
Capitală

158. Înlocuire LES 110 kV cu cabluri de capacitate mărită (ca de exemplu traseul București Nord-
Centru, Militari-Răzoare, Militari-Grozăvești, Răzoare-Grozăvești  etc.)

159. Construire stații electrice noi 110 kV/MT în zona Drumul Taberei, Băneasa

Investiții în infrastructura de 
apă și apă uzată a Capitalei

160. Implementarea Master Planului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru Municipiul 
București

Îmbunătățirea adaptării la 
fenomenele meteo extreme 
asociate schimbărilor climatice

161. 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.



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Îmbunătățirea capacității de 
răspuns în situații de urgență

162. Transformarea elaborării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor într-un proces de planificare 
participativă și supunerea documentului pentru dezbatere publică

163. Realizarea unor studii amănunțite cu privire la resursele (umane, tehnice, materiale, financiare, 
informaționale etc.) de intervenție în situații de urgență de care dispun toate organizațiile care 
sunt membre ale Comitetelor Municipal și Locale pentru Situații de Urgență

164. Continuarea investițiilor derulate pentru dotarea completă a ISU ”Dealul Spirii”, SMURD și a 
Serviciului de Ambulanță București-Ilfov cu mijloace, tehnică și dotări complete, conform cu 
necesarul întocmit de aceste instituții

Asigurarea unei dezvoltări 
sustenabile a pieței 
imobiliare, în vederea 
prevenirii unor dezechilibre 
care să afecteze atractivitatea 
orașului  

165. Crearea unei baze de date metropolitane, cu privire la piața imobiliară, care să poată fi pusă la 
dispoziția investitorilor, dar și a cumpărătorilor / chiriașilor sau a altor categorii de utilizatori 
interesați. Baza de date poate cuprinde informații despre fondul locativ, prețuri, chirii, terenuri 
libere, locuințe neocupate, locuințe închiriate, locuințele insalubre sau așezări informale, 
contribuind astfel la accelerarea procesului de elaborare a unor politici de dezvoltare urbană / de 
locuire dedicate și eficiente.

166. Identificarea cererii pentru locuințe accesibile ca preț și crearea de mecanisme specific care să 
sprijine categoriile de cetățeni sau nou-veniți cu venituri sub medie în procesul de achiziționare/ 
închiriere a unei locuințe. Implementarea de măsuri subsumate conceptului de locuințe 
accesibile /”affordable housing”, focusate pe categoriile vulnerabile (introducerea de chirii 
subvenționate sau controlul chiriilor, de exemplu).

167. Negocierea indicatorilor urbanistici pentru locuințele nou construite în vederea cedării unui 
număr de locuințe cu preț redus, pentru a încuraja mixitatea socială.
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