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.

PENSIONARII
SUNT BUCUREȘTI!
•

Peste 483.000 de pensionari erau înregistrați în București în iulie 20201, numărul
acestora fiind într-o continuă scădere începând cu anul 2002 (-5%);

•

În București nivelul mediu al pensiei din asigurări sociale a fost, în semestrul al doilea
din 2020, de 1.743 lei/lună2;

•

Pensionarii aduc în economia orașului peste 175 milioane de euro lunar doar din
pensii de asigurări sociale3;

•

Aproximativ o treime (38%) dintre pensionarii peste 70 de ani (peste 95.000 persoane)
nu (mai) au partener de viață, iar aproximativ un sfert (55.000 persoane) locuiesc
singuri în gospodărie4;

•

Peste 75.000 de pensionari sunt implicați în activități de babysitting și de îngrijire a
copiilor/nepoților, asigurând majoritatea serviciilor de suport pentru familiile cu copii
de vârstă ante-preșcolară până la ciclul primar5.
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INS, semestrul al II-lea 2020
INS, nivelul cel mai ridicat din țară
Estimare pe baza datelor INS privind numărul pensionarilor si cuantumul mediu al pensiei de asigurări sociale
Sursa datelor: Cercetare sociologică la nivelul pensionarilor din București (SIDU) N=800
Sursa datelor: Cercetare sociologică la nivelul pensionarilor din București (SIDU) N=800

•

CE ÎI NEMULȚUMEȘTE
PE PENSIONARI?
Singurătatea: „Acum sunt singură, că am rămas văduvă. Mulțumesc Domnului că pot merge și vin aici, la club, la
pensionari. Merg și la biserică. Dar dacă n-o să mai pot? Cine îmi va deschide mie ușa? Că trec și trei luni și nu vine nimeni.
Pe vremuri venea sectoristul și întreba. Acum fiecare cu problemele lui. Oameni tineri, cu copii, cu serviciu. N-are nimeni
timp de un bătrân. Cel mai frică mi-e de singurătate. Că o să mor singură, fără să mă pot mișca pentru o cană cu apă.”
(doamna SK, 78 ani)
Atitudinea condescendentă a celorlalți: „Eu știu că nu-i ușor cu un bătrân. Nici mie nu-mi place că sunt bătrân:
merg încet, nici nu prea aud, mă dau greu jos din autobuz, că am avut o fractură la șold… Nu-mi place! Dar ce să fac? De
fiecare dată când mă claxonează cineva când trec strada îmi curg lacrimile pe obraz . Credeți că eu nu aș vrea să merg
mai repede? Să fug? Mi-aș dori să mai pot alerga! Că am făcut cros de performanță la viața mea…. Peste tot: la ghișeu la
pensii, la administrația financiară, pe stradă mi se amintește că sunt bătrân. Și nu mai corespund.” (domnul ML, 83 ani)
Dificultăți în adaptarea la tehnologie: „Mie mi-e greu. Nu cred că mă înțelegeți! Pentru că dvs. vă descurcați foarte
ușor cu aparatele astea noi. Telefonul asta mobil pe care mi l-au luat copiii costă aproape cât pensia. Prima dată când s-a
oprit am plâns o zi întreagă. Am crezut că s-a stricat. Doar rămăsese fără baterie și îi trebuia cod ceva. Pensia o am pe card.
Și acolo, până am învățat…Acum administratorul zice să plătesc prin cont întreținerea. De la virus. Aștept să vină nepoții
să mă învețe cum. De-ați știi cât te jenat te simți când trebuie să ceri mereu ajutor… la magazin, la poștă, la farmacie, în
autobuz... E o altfel de neputință decât cea fizică. E neputința de a fi om întreg, ca să zic așa…” (doamna FM, 81 ani)

•

•

Aproape jumătate dintre pensionari consideră că instituțiile publice nu sunt poziționate în locuri
accesibile vârstnicilor (53%) și că persoanele vârstnice ajung cu dificultate la spital sau la centrele
medicale atunci când au nevoie (62%).
Aproximativ doi din trei pensionari apreciază că spectacolele și evenimentele culturale din oraș
au prețuri pe care nu și le pot permite (73%), că informațiile utile despre București (rețea de
transport/ centre pentru seniori/ rețea farmaceutică etc.) sunt dificil de accesat pentru ei (74%) și
că instituțiile culturale din oraș au dotări și tematici neadaptate nevoilor vârstnicilor (75%).
Peste 80% dintre seniori simt că Bucureștiul nu este un oraș care să-i integreze prin facilități
pentru locuri de muncă astfel încât să-și suplimenteze pensia, prin participarea la cursuri dedicate
vârstnicilor sau prin participarea la deciziile administrative luate de autoritățile locale pentru
zonele în care locuiesc.

Din perspectiva dvs. de pensionar, care din următoarele afirmații descriu
situația din București (acord exprimat)?
47%

Instituțiile publice sunt în locuri ușor accesibile vârstnicilor

42%

Bucureștenii sunt respectuoși față de persoanele vârstnice

38%

Vârstnicii pot ajunge ușor la spital sau la centre medicale dacă au nevoie
27%

Evenimentele culturale au prețuri pe care vârstnicii și le pot permite
Persoanele vârstnice au acces ușor la informații despre București

26%

Instituțiile culturale au facilități specifice vârstnicilor

25%

Servicii sociale accesibile, la domiciliu: „Dincolo de bătrânețea ta, uneori e și bătrânețea celor care-ți rămân în grijă. Eu
sunt pensionară și am grijă de mama mea. Are 88 de ani și o boală incurabilă. Nu pot să o las singură în casă. Am vrut să o
internez la un azil, dar la stat nu sunt locuri, iar la privat e scump de nu te poți apropia. Mă uit la mama cu milă, dar uneori simt
că nu mai pot. Aș vrea să pot plăti pe cineva să vină măcar o zi-două pe săptămână să stea cu ea, să pot ieși și eu din oraș, doar
așa, să merg fără să stau cu ochii pe ceas.” (doamna LS, 69 ani)

Temele evenimentelor culturale sunt de interes pentru seniori

25%

Lipsa de cunoaștere/informație privind implicarea in activități de voluntariat: „Eu știu doar ce se spune la televizor.
Atât. Ziare nu mai sunt despre București, radio nu este. Ca să vă spun drept de aceea mai și ies din casă. Mai vin aici la centru.
Să mai aflu. Dar de multe ori nu știi sigur care-i adevărul. Unul zice într-un fel, altul alt fel. Nu vine nimeni de la primărie să zică:
dacă ai ”x” problemă trebuie să faci așa și așa. Eu vreau să mă implic. Că am fost pompier. Și știu să fac și machete pentru copii
din lemnișoare. I-aș putea învăța pe alți copii. Că nepoții mei sunt departe. Dar cum să fac? Unde să întreb?”. (domnul SS, 76 ani)

Sunt organizate cursuri diverse pentru persoanele vârstnice

Persoanele vârstnice sunt consultate de autoritățile locale
privind deciziile din zona în care locuiesc
Vârstnicilor li se asigura condițiile de a ocupa un loc de muncă
pentru suplimentarea pensiei

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

18%
16%
12%

CE ÎȘI DORESC
PENSIONARII?
• Acces facil la centrele medicale; caravane medicale în zonă;
• Cluburi de seniori/ centre de zi care să ofere suport informațional și
servicii medicale de bază;

CE PROPUNE STRATEGIA
INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE
URBANĂ PENTRU PENSIONARI?
PROGRAME

Promovarea incluziunii
sociale a vârstnicilor

Îmbunătățirea serviciilor de
reabilitare, paliație și îngrijire
pe termen lung

6. Dotarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea unităților sanitare care asigură servicii de
reabilitare / recuperare, inclusiv centre de recuperare medicală, neurologică și post-traumatică
7. Dotarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea unităților sanitare care furnizează servicii de
paliație și îngrijiri medicale pe termen lung
8. Extinderea / reabilitarea / modernizarea / dotarea unor secții spitalicești pentru pacienți acuți în
vederea reconversiei în spații cu paturi pentru îngrijiri paliative și pe termen lung
9. Dotarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea unitățior medico-sociale

Dezvoltarea și îmbunătățirea
infrastructurii spitalicești cu
rol de deservire națională,
regională și metropolitană

10. Extinderea, modernizarea, reabilitarea și dotarea structurilor din cadrul spitalelor care se ocupă de
preluarea și îngrijirea pacienților critici, inclusiv copii (de ex. unități de tratare pacienți cu accident
vascular cerebral, infarct miocardic)
11. Dezvoltarea infrastructurii centrelor de excelență în depistarea, diagnosticarea și tratamentul
pacienților oncologici
12. Dotarea cu aparatură medical modernă, mobilier, instrumentar etc. a secțiilor din spitale

Îmbunătățirea serviciilor
de prevenție, screening,
asistență medicală primară,
comunitară și în regim
ambulatoriu

13. Dotare / extindere / modernizare / reabilitare cabinete pentru medicina de familie
14. Înființare și dotare centre de permanență medicală
15. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic, monitorizare și tratament a pacientului cronic în comunitate
16. Dezvoltarea serviciilor preventive pentru persoanele vulnerabile (de ex. persoane vârtnice dependente)

• Ghișee dedicate vârstnicilor în instituțiile publice, cu personal calificat
pentru comunicare cu vârsta a treia;
• Implicarea în diferite activități care să le dea sentimentul utilității și care,
eventual, să îi ajute să își suplimenteze veniturile;
• O mai bună diseminare a informațiilor despre centrele comunitare pentru
pensionari; organizarea de evenimente în cadrul acestora;
• Luarea în evidență a persoanelor vârstnice singure și implementarea unui
sistem de monitorizare a nevoilor sociale ale acestora;
• Dezvoltarea unor rețele de asistență socială la domiciliu pentru
persoanele în vârstă.

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
1. Dezvoltarea de centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice (CIA)
2. Reglementarea și monitorizarea firmelor care oferă servicii cu cazare pentru vârstnici
3. Extinderea rețelei de centre de zi, centre de seniori sau de pensionari și a serviciilor de îngrijire la
domiciliu
4. Pilotarea și evaluarea modelelor de intervenție integrată privind serviciile de îngrijire la domiciliu, ca
posibile modele de intervenție la nivel național
5. Măsuri pentru promovarea îmbătrânirii active ce încurajează participarea socială (voluntariat,
schimburi între generații), menținerea stării de sănătate (sport adaptat, tratamente stomatologice
etc.) și traiul independent

PROGRAME
Informatizarea sistemului
medical și digitalizarea
serviciilor medicale

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
17. Implementarea de soluții de telemedicină

Extinderea și modernizarea
flotei de transport public

18. Continuarea investițiilor în flota de transport public (tramvaie, autobuze electrice, troleibuze, autobuze
hibrid)

Modernizarea stațiilor de
transport public

19. 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 și modernizarea
infrastructurii și a serviciilor
pentru deplasări pietonale

Reducerea numărului de
accidente rutiere și de
victime ale acestora

20. Extinderea zonei pietonale din centrul istoric

Promovarea sportului
de masă și a celui de
performanță

Reducerea riscului seismic al
clădirilor

Îmbunătățirea calității locuirii
în vechile ansambluri de
locuințe colective și cartiere
de locuințe individuale

27. Promovarea unor programe de refacere a modului de delimitare, al vegetației ierbacee și a
arborilor din grădinile de bloc

30. Continuarea investițiilor în dotarea și modernizarea sistemelor de urgență (ambulanță, SMURD,
unități de primire a urgențelor etc.), pentru a face față numărului mare de solicitări din perioadele
caniculare.
31. Colaborarea cu diverși stakeholderi locali (ONG-uri, centre sociale ale primăriilor, Poliție Locală,
medici de familie etc.) pentru a descuraja deplasările persoanelor vulnerabile în perioadele
caniculare (de ex. livrarea produse și medicamente la domiciliu, îngrijire medicală la domiciliu etc.)

33. Actualizarea politicilor tarifare ale instituțiilor publice de cultură care să permită oferirea anumitor
facilități pentru vizitatori

34. Organizarea de activități sportive și recreative în aer liber – spre exemplu, prin blocarea accesului
auto pe anumite străzi din cartierele de locuit săptămânal / lunar
35. Îmbunătățirea programului de consolidare a clădirilor de locuințe prin acordarea de măsuri
suplimentare, în paralel / complementar cu programele de consolidare, pentru a accelera
progresul pe această temă.

38. Variante pentru diversificarea activităților care presupun mișcare în aer liber din cadrul
ansamblurilor de locuit și al cartierelor
39. Folosirea teraselor blocurilor de locuințe pentru activități comune, în aer liber
40. Constituirea unor centre de cartier adaptate la condițiile specifice ale cartierelor ținând seama de
caracteristicile populației rezidente
41. Scutirea de impozit / reducerea impozitelor pentru asociațiile de proprietari / proprietari, care
contribuie la îmbunătățirea imaginii urbane din cartierul sau zona lor prin crearea unor laboratoare
urbane, în care actorii urbani cheie împreună cu utilizatorii finali să amenajeze, îngrijească și să
folosească spațiile publice sau semi-publice din proximitate

26. Reabilitarea parcurilor municipiului București, atât prin înlocuirea treptată a vegetației îmbătrânite
sau afectate de diferite infrastructure sau lipsite de acestea

29. Amenajarea unui număr mai mare de locuri de prim-ajutor, de relaxare și refacere a organismului
în condiții de stres termic accentuat, inclusiv în PPP

32. Organizarea de evenimente și acțiuni culturale la nivelul cartierelor bucureștene care să contribuie
la consolidarea spiritului comunitar și facilitarea accesului la o ofertă culturală diversificată

37. Înlesnirea circulațiilor verticale pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, astfel încât ele să fie
încurajate să aibă o viață cât mai activă, pe tot parcursul zilei, indiferent de anotimp

23. Amenajarea de treceri de pietoni supraînălțate în dreptul stațiilor de transport public pentru
calmarea traficului
24. Implementarea unui sistem de treceri de pietoni inteligente, cu reglarea pe timp de noapte a
luminii la trecerea pietonilor

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

36. Realizarea periodică a unor campanii de conștientizare și a unor exerciții de simulare.

22. Amenajarea de pasarele pietonale în intersecții dificile

28. Program multianual de plantare a copacilor pentru asigurarea de trasee pietonale umbrite
Îmbunătățirea adaptării la
fenomenele meteo extreme
asociate schimbărilor
climatice

Dezvoltarea unei ofertei
culturale identitare pe scena
europeană și asigurarea
accesului echitabil al
locuitorilor capitalei la
aceasta

21. Amenajarea de noi zone pietonale / centre de cartier în marile ansambluri de locuințe

25. Implementare semafoare cu buton pentru pietoni pe arterele majore de trafic (2 benzi / sens)
Îmbunătățirea calității
spațiilor verzi existente,
inclusiv din perspectiva
serviciilor ecosistemice

PROGRAME

Regenerarea spațiilor publice
și extinderea lor, inclusiv prin
reconversia unor terenuri
degradate / abandonate
Creșterea gradului de
implicare al cetățenilor, a
mediului de afaceri și a celui
neguvernamental în procesul
decizional

42. Dezvoltarea de dotări majore de agrement în relație cu elemente favorabile de cadru natural
(lacurile de pe râul Colentina, râul Dâmbovița, Lacul Morii)
43. Implementarea unui program de accesibilizare a dotărilor de agrement pentru persoanele cu
mobilitate redusă

44. Dezvoltarea unei metodologii structurate și coerente de comunicare cu publicul, inclusiv
instituirea unor instrumente de bugetare participativă sau de consultare a comunității în legătură
cu utilizarea resurselor financiare sau de altă natură pentru realizarea de investiții sau politici
publice locale

