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.

TURIȘTII

SUNT BUCUREȘTI!
•

Datele raportate de INS pentru anul 2020 arată că la nivelul Capitalei exista o capacitate de
cazare în funcție de 5.714.201 locuri-zile, în scădere cu 28% față de anul 2019, pe fondul
sistării temporare a activității de cazare în primăvara anului 2020, pe fondul pandemiei. Chiar
și în luna decembrie 2020 capacitatea de cazare funcțională era cu 25% mai redusă decât în
aceeași lună din 2019, semn că unele unități hoteliere nu s-au mai redeschis. Circa 94% din
capacitate e concentrată în hoteluri, iar restul în moteluri, vile și pensiuni turistice). 72% dintre
acestea erau de confort superior (4 sau 5 stele).

•

Durata medie a sejurului turistic în București a fost de 1,7 nopți de cazare/turist, cu 1,5 nopți
cazare în medie pentru turiștii români și 2,1 pentru cei străini. Față de anul 2019, a scăzut ușor
durata sejurului românilor și a crescut cea a străinilor1.

•

După înregistrarea unui maxim istoric în anul 2019, anul 2020 a marcat o prăbușire a circulației
turistice din cauza pandemiei COVID-19, ajungându-se la doar 560.000 turiști cazați și 971.000
de înnoptări, în scădere cu peste 70%.

•

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din municipiul București a scăzut de la 45% în
2019 la doar 17% în anul 2020.

•

Dacă în anul 2019 ponderea turiștilor străini cazați în București a fost de peste 56% din total,
în 2020 aceasta a scăzut la sub 35%, numărul acestora scăzând cu 83% pe fondul restricțiilor
de călătorie.

•

52,6% dintre turiștii români au ales hoteluri de 4 sau 5 stele, în comparație cu 82,6% dintre
turiștii străini care au optat pentru acest tip de confort.2

1
2

INS-Tempo Comunicat turism
Sursa datelor: INS- Direcția regională de statistică a Municipiului București, date la nivelul semestrului I-2020

CE ÎI NEMULȚUMEȘTE
PE TURIȘTI?

Va rog să evaluați calitatea serviciilor pe care le-ați primit pe parcursul vacanței
Foarte
proaste

(cercetare realizată înainte de
instalarea pandemiei COVID-19)

Turiștii consideră că prezența obiectivelor turistice este insuficient valorificată:
• 45% dintre turiști nu au găsit informațiile dorite despre obiectivele turistice de interes.
• 43% au avut dificultăți în a localiza obiectivele turistice pe care au dorit să le viziteze.
• 36% consideră că obiectivele turistice pe care le-au vizitat sunt prost întreținute și neatractive.

Proaste

Destul de
bune

Bune

Foarte
bune

media

note

1

2

3

4

5

Cazare

-

19%

27%

28%

26%

3,61

Transport în interiorul orașului

-

24%

27%

29%

19%

3,43

Restaurante

-

26%

17%

22%

34%

3,64

Cluburi/baruri

-

23%

25%

23%

28%

3,57

Servicii culturale (teatru, operă, galerii de artă etc.)

-

24%

24%

19%

33%

3,61

Interacțiune cu localnicii

-

13%

21%

22%

44%

3,96

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

Lipsa ghizilor turistici: „A fost o experiență total Calitatea limitată a experienței turistice: „Îmi

Care dintre următoarele afirmații se potrivesc cel mai bine obiectivelor turistice vizitate în București?
Dezacord
total

Dezacord

Nici acord,
nici dezacord

Acord

Acord
total

Am găsit suficiente informații despre obiectivele urmărite

24%

21%

21%

27%

7%

A fost ușor să găsesc pe cont propriu informații despre aceste obiective

17%

21%

24%

31%

7%

Le-am localizat cu ușurință

20%

23%

26%

26%

5%

Sunt bine întreținute

18%

18%

27%

33%

4%

Biletele de intrare au un preț accesibil/onest

25%

18%

20%

29%

8%

Ghidajul a fost de bună calitate

18%

25%

19%

31%

7%

diferită față de alte orașe din Europa pe care le-am vizitat. Aici
intri într-o clădire foarte interesantă și nu găsești pe nimeni să
îți spune două vorbe despre ea. Mi s-a întâmplat lucrul acesta
chiar și la un muzeu mare de pe Calea Victoriei. In niciuna
dintre bisericile în care am intrat, nu am găsit nicio informație.
Este o biserică rusească care mi-a rămas în suflet în Piața
Universității și sper să găsesc mai multe informații despre
ea pe internet când ajung acasă. Nu mai spun cât de puține
informații în limba engleză sunt despre aceste obiective!
Audio-tururi ghidate sau aplicații pentru SMART nici nu am
găsit. Parcă m-am întors în timp” (turistă USA-55 ani)

Obiectivele turistice sunt variate

17%

25%

21%

28%

8%

Lipsa indicatoarelor spre obiectivele turistice:

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

Nivelul de satisfacție față de calitatea serviciilor primite pe parcursul vizitei în Capitală
este în general mediu (peste 3 puncte din 5 posibile). Transportul în București este cel care a
obținut media cea mai mică, iar interacțiunea cu localnicii media cea mai mare.

„Noi ne-am rătăcit imediat ce am ieșit din hotel. Căutam
biserica din Centru unde a fost și vechea cetate. N-am găsit-o.
După ce am intrat în Centrul Vechi, gata! Am mers pe străzi de
n-am mai știut! Ni s-a spus de la Hotel că fără ghid ne rătăcim,
dar am vrut noi doi să avem o experiență. Și am avut-o! Sunt
atât de puține indicatoare, iar cele mai multe au pe ele direcții
de care n-am auzit. Nu sunt pentru turiștii care vin în oraș.
Până la urmă a fost bine că am băut o bere excelentă la un
preț excelent.” (cuplu de turiști norvegieni-30 ani)

lipsește foarte tare povestea. Mie îmi plac poveștile. Știu multe
despre Transilvania și despre România și am venit să văd acel
ceva special în București. Acel ceva despre care să povestesc
acasă și pe care puțini îl găsesc online. Aici toată lumea vrea
să îți spună adevărul istoric, cât mai corect, dar mie îmi plac
legendele, tradițiile, miturile, povestirile. Am căutat să fac un
tur altfel al Bucureștiului, dar de la recepție n-au știut unde
să mă îndrume. Cred că orașul acesta poate spune mai multe
decât este lăsat să spună.” (turist german-27 ani)

Lipsa serviciilor suport: „Pentru noi au fost multe
lucruri interesante și multe puțin mai stresante. Nu am găsit
toalete publice în centru, nu am reușit să găsim DVD-uri cu
Bucureștiul, pe care să le luam ca suveniruri, sau informații pe
suport electronic, nu am avut unde să lăsăm rucsacul în cele
mai multe dintre muzee. Nu aveau casete pentru bagaje. Nu
am avut cu ce ajunge la Snagov, la o biserică pe care doream
să o vizităm. Nici la Delta Văcărești despre care am auzit. Am
obținut cu greu o vizită la cele două Palate (Cotroceni și Palatul
Parlamentului n.n.), dar nici aici nu am avut posibilitatea de
rezervare online. Mâncarea însă excelentă!” (cuplu de turiști
din Israel- 60 ani)

CE ÎȘI DORESC TURIȘTII?
Turismul în București este preponderant de afaceri. Pentru majoritatea turiștilor (52%) vizita
în București confirmă așteptările pe care le aveau înainte de sosire. Unul din patru turiști (26%)
pleacă plăcut impresionat de Capitală, însă aproximativ tot unul din patru este dezamăgit de
București. Așteptările lor sunt legate în primul rând de calitatea experienței și de serviciile
turistice.

CE PROPUNE
STRATEGIA INTEGRATĂ DE
DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU
TURIȘTI?
PROGRAME

Informații/promovare
Spațiu public/siguranță
Infrastructură de transport
Servicii de cazare/masă/distracții
Obiective/atracții turistice

Sursa: SIDU București, 2019

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Conservarea
monumentelor istorice
și a zonelor de protecție
a acestora, inclusiv în
vederea valorificării lor
durabile în scop turistic și
economic

1. Implementarea unor proiecte-pilot de consolidare / restaurare / reabilitare / refațadizare
a zonelor construite protejate din zona centrală (Bd. Brătianu, Regina Elisabeta, Mihail
Kogălniceanu, Lascăr Catargiu, Carol și Calea Victoriei).

Asigurarea menținerii și
refacerii a habitatelor
protejate și a
ecosistemelor degradate

2. Realizarea de amenajări pentru managementul vizitatorilor, dar și al biodiversității în zona
Parcului Natural Văcărești, pentru creșterea atractivității acestui spațiu și orientarea lui mai
mult spre valorificare socială concomitent cu conservare a naturii

Îmbunătățirea calității
spațiilor verzi existente,
inclusiv din perspectiva
serviciilor ecosistemice

3. Reabilitarea parcurilor municipiului București, atât prin înlocuirea treptată a vegetației
îmbătrânite sau afectate de diferite infrastructuri (înlocuirea treptată a vegetației), dar și cu
infrastructuri insuficiente sau depășite (Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol etc.)

Regenerarea spațiilor
publice și extinderea lor,
inclusiv prin reconversia
unor terenuri degradate /
abandonate

4.

Amenajarea promenadei și a insulei de la Lacul Morii

5.

Amenajarea malurilor Colentinei și ale Dâmboviței. (zona de intervenție trebuie să
cuprindă cel puțin porțiunile celor două râuri și zonele din imediata lor vecinătate care
sunt cuprinse în teritoriul administrativ al Județului Ilfov)

PROGRAME

Îmbunătățirea
infrastructurii,
echipamentelor și
dotărilor pentru producție
și consum cultural

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII
6.

Dezvoltarea unui sistem de signalistică la nivelul orașului prin intermediul căruia să fie
promovate activitățile culturale din oraș într-o manieră atractivă și unitară

7.

Dezvoltarea unei platforme online care să reunească și să promoveze toate activitățile
din agenda culturală a Capitalei pe parcursul unui an

8.

Realizarea unui ghid de amenajare și privind serviciile oferite în cadrul muzeelor astfel
încât acestea să fie mai atractive și să se alinieze la standardele internaționale de
expunere a materialelor și a informațiilor

9.

Amenajarea unor trasee culturale sau a unor străzi / rute / piețe în care să fie încurajate
mijloacele de deplasare nemotorizate care să faciliteze legătura între zone de interes
atât în din cadrul zonei centrale, cât și între zona centrală și zonele periferice

10. Stabilirea unor zone majore de interes cultural și sprijinirea dezvoltării identității acestora
– spre exemplu, Cartierul Creativ, camera de ambianță, zone dedicate unor hub-uri și spații
de creație, precum și noi dotări, cum ar fi zone de agrement sau un nou cartier cultural al
muzeelor în relație cu râul Dâmbovița și cu salba de lacuri a râului Colentina
11. Implementarea unui program de expertizare seismică, consolidare, extindere, reabilitare,
modernizare și dotare a instituțiilor publice de cultură

Dezvoltarea unei ofertei
culturale identitare
pe scena europeană și
asigurarea accesului
echitabil al locuitorilor
capitalei la aceasta
Stimularea
antreprenoriatului prin
măsuri locale

12. Actualizarea orarelor de funcționare ale muzeelor pentru permiterea unui program
prelungit de vizitare
13. Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea unor evenimente majore / internaționale
de mare anvergură
14. Organizarea de piețe volante în spații publice pentru comercializarea produselor locale
15. Implementarea unei politici de brand local (de tipul ”Made in Bucharest” / ”Produs în
București”) și aplicarea logo-ului pe produsele realizate la nivel local

Dezvoltarea infrastructurii
și a serviciilor suport
pentru antreprenori

16. Implementarea planului de dezvoltare al Romexpo

Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii și a
serviciilor pentru
deplasări pietonale

17. Extinderea zonei pietonale din centrul istoric

PROGRAME

PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Dezvoltarea sectorului
de industrii culturale și
creative ca element central
al specializării inteligente
a economiei capitalei

18. Elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare și marketing turistic care să
promoveze turismul cultural în cadrul unei identități integrate a Municipiului București.

Implementarea
conceptului
”mobilitatea ca serviciu”
(multimodalitatea)

19. Implementarea unui sistem de City Card dedicat turiștilor și vizitatorilor

Dezvoltarea infrastructurii
și a serviciilor pentru
deplasări velo și
micromobilitate

20. Amenajarea pistelor de bicicletă (inclusiv parcări securizate, stații de tip self-care,
dispozitive de numărare etc.)

Îmbunătățirea serviciilor de
taximetrie și de ride sharing

21. Aplicație centralizată, coordonată de PMB pentru taxiuri (nu dispecerat)

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

22. Amenajarea de puncte de acces gratuit la Wi-fi în spații publice

Îmbunătățirea
conexiunilor între capitală
și aeroportul internațional
”Henri Coandă”

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

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

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

Îmbunătățirea adaptării
la fenomenele meteo
extreme asociate
schimbărilor climatice

25. Program multianual de plantare a copacilor pentru asigurarea de trasee pietonale umbrite
26. Crearea unor materiale de informare specializate pentru diferite categorii de utilizatori
(inclusiv turiști) cu privire la riscul climatic.

