
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



PERSOANELE 
VULNERABILE  
SUNT BUCUREȘTI!
• 2467 copii din București sunt plasați în centrele de protecție socială; 1011 copii au părinții 

plecați în străinătate, fiind plasați sub monitorizarea DGASMB1; în 2019 s-au înregistrat 1018 
cazuri de abuz, neglijare/exploatare a copiilor, precum și 76 de fapte penale săvârșite de copii, 
care nu răspund penal în fața legii, majoritatea (66) fiind furturi2.

• În 2019, 2537 persoane beneficiau în București de indemnizația lunara de hrană pentru 
persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA3 și 238 de familii beneficiau de ajutoare 
sociale pentru asigurarea venitului minim garantat.

• În 2017 în București funcționau 7 cămine pentru persoane vârstnice în subordinea Consiliului 
Municipal, cu un număr de 523 locuri de cazare.

• În decembrie 2020, DGASMB înregistra 822 de persoane fără adăpost. Dintre acestea 60% 
nu aveau acte de identitate, 25% aveau probleme psihiatrice care pot fi diagnosticate prin 
observare directă, 40% au dezvoltat afecțiuni similare psihozelor, 56% consumau alcool și 
sufereau de boli precum schizofrenie, tulburări de personalitate cu diferite grade de retard.

• În septembrie 2020, ANOFM înregistra aproximativ 15.300 de șomeri în București, cea mai 
mare parte a lor (68%) fiind șomeri care nu (mai) beneficiau de indemnizație de șomaj.

1  Sursa datelor DGASMB
2  Sursa datelor ANDPDCA
3  INS Tempo ASS117C



Aproximativ 12% din populația Bucureștiului se percepe a fi în situație de vulnerabilitate 
socială, vulnerabilitate ce caracterizează multe grupuri sociale:

• ANITP remarca în raportul pentru primul trimestru al anului 2020 că Bucureștiul se poziționează în 
primele 6 județe din țară în privința traficului de persoane, cu o creștere semnificativă în raport cu 
aceeași perioadă a anului precedent.

• Creșterea violenței în familie, căreia îi cad victime în special femeile și copiii, a determinat în anul 2020 
deschiderea unui TelVerde destinat acestei probleme și suplimentarea de către PMB cu 100 de locuri a 
centrului DGASMB destinat victimelor.

• Romii reprezintă un grup vulnerabil major al Bucureștiului, după persoanele fără loc de muncă, ultimul 
recensământ al populației indicând faptul că în București sunt aproximativ 24.000 de romi (diminuarea 
recunoașterii etnice din cauza discriminării sociale îndreptățea experții Consiliului Europei pentru 
România să aprecieze o pondere reală de 2-4 ori mai mare, ceea ce aduce populația romă a Capitalei la 
un volum între 50.000 și 100.000 locuitori4).

• Ponderea copiilor în rândul populației Roma este aproape dublă prin comparație cu restul populației5. 
Riscul de sărăcie și excluziune în rândul copiilor Roma este de trei ori mai mare decât în rândul celorlalți 
copii6.

• 72.833 persoane cu handicap erau înregistrate în București în septembrie 2020, 481 dintre acesta fiind 
instituționalizate. Majoritatea persoanelor cu handicap (66.190) erau adulți. 8.956 de adulți cu handicap 
aveau dizabilități medii sau ușoare, 32.611 accentuate, iar 24.142 dizabilități grave7.

• În București erau înregistrațI, la aceeași data, 6.643 de copii cu dizabilități, din care 68% prezentau un 
grad de handicap grav (grad I)8.

• 28% dintre persoanele cu dizabilități prezentau handicap somatic, 20% handicap fizic. Ponderi ridicate 
se înregistrau și în cazul handicapului mintal (14%), psihic (12%) și asociat (12%)9.

• 5.427 de persoane au fost înregistrate în București cu handicap vizual și 2176 cu handicap auditiv. În 
cazul copiilor ponderea celor cu deficit auditiv este semnificativ mai mare decât a celor cu dizabilități 
vizuale (+46%)10.

4   Cadrul UE pentru Strategiile Naționale de Integrare a Romilor până în 2020
5   Sursa datelor Analize demografice pe baza recensământului din 2011- Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, coord Vasile   

Ghețău (rata de natalitate în rânsul populației roma de 2,5 ori mai mare)
6   Sursa datelor Banca Mondială:Studiu de diagnosticare și consultantă pentru politicile de sprijinire  a incluziunii romilor din România-2014
7  Sursa datelor: ANDPDCA
8  Sursa datelor ANDPDCA
9  Sursa datelor ANDPDCA
10 Sursa datelor ANDPDCA

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

În cartierul 
dumneavoastră 

sunt...

Credeți că sunt un 
grup vulnerabil?

Mame singure 77% 72%

Tineri care au părăsit centrele de plasament 60% 64%

Persoane fără loc de muncă 85% 71%

Persoane cu dizabilități 66% 73%

Copii aflați în grijă statului 54% 60%

Victime ale violenței în familie 64% 64%

Persoane aflate în sărăcie 78% 74%

Persoane fără adăpost 67% 70%

Imigranți 34% 47%

Rromi 90% 83%

Persoane care locuiesc în condiții inadecvate 61% 62%

Persoane dependente de alcool, droguri 55% 59%

Mame minore 50% 55%

Persoane care au ieșit din penitenciar 50% 56%

Copii aflați în dificultate (copii separați de părinți, copii părăsiți în unități sanitare, copii 
abuzați, neglijați sau supuși exploatării, copii delincvenți, copii cu tulburări de comportament 55% 57%

Tineri aflați în situații de risc (tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială,  
tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție socială) 49% 57%

Persoane adulte în situații de vulnerabilitate (victime ale traficului de ființe umane.  
Persoane infectate/bolnave HIV/SIDA, șomeri, refugiați/azilanti) 44% 62%

Persoane vârstnice neinstituționalizate, fără grade de dependență,  
fără îngrijitori tradiționali, singuri 57% 65%



CARE SUNT PROBLEMELE SPECIFICE 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI?
• Lipsa serviciilor sociale adaptate pentru intervenție în cazul persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de 

monitorizare în menținerea unui stil de viață care să le permită integrarea în societate;

• Dificultatea persoanelor cu handicap motor /vizual/ auditiv de deplasare în spațiul public exterior și în 
instituțiile publice;

• Servicii limitate de îngrijire specializată și de răspuns în situații de urgență (servicii de urgență pe termen 
scut pentru copiii/adulți cu probleme de sănătate mintală care să ofere sprijin aparținătorilor pentru 
perioade scurte în caz de urgență, persoane specializate în echipajele de intervenție ale poliției locale etc.).

Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier persoanele 
cu dizabilități?

CARE SUNT PROBLEMELE  

GRUPURILOR VULNERABILE?
Problemele persoanelor aflate în situații vulnerabile sunt complexe, de cele mai 
multe ori cauzate de vulnerabilități multiple și de o spirală a sărăciei din care persoana 
vulnerabilă cu greu poate ieși:

• Dificultățile financiare ale mamelor singure cu unul sau mai mulți minori în întreținere, singurătatea lor, 
izolarea și riscul creșterii copiilor în condiții de locuire neadecvate;

• Lipsa unor spații de cazare adecvate pentru copii care părăsesc sistemul de protecție al statului, al 
serviciilor de inserție a acestor copii pe piața muncii și de consiliere și suport psihologic de lungă durată;

• Lipsa resurselor financiare pentru șomerii de lungă durată, a unor servicii de asistență socială individualizată;

• Lipsa unor servicii de identificare și prevenție timpurie a cazurilor de violență domestică prin implicarea 
psihologilor școlari și a altor rețele de cunoaștere a mediului familial abuziv;

• Deficitul de servicii publice gratuite de igienă persoană (băi publice, toalete publice, centre publice 
pentru spălarea hainelor) care să ofere persoanelor aflate în deprivare materiale severă posibilitatea unor 
condiții minime de igienă;

• Un sistem limitat de monitorizare și sprijin pentru persoanele vârstnice, fără aparținători care să le permită 
acestora depășirea singurătății și să răspundă nevoii lor de ajutor din partea comunității locale;

• Lipsa unor servicii publice pentru refugiați si persoanele străine care nu cunosc limba română sau o limbă 
de largă circulație internațională și care să sprijine aceste persoane în legalizarea șederii lor pe termen 

lung în București.

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019

33%

18%

18%

16%

9%

5%

2%
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2%

Nevoie de îngrijitor/asistent

Boli asociate

Sărăcie, lipsa banilor

Dificultăți de deplasare

Lipsă de sprijin din partea statului

Marginalizare, neintegrare socială

Lipsa unui loc de muncă

Discriminare socială

Singurătate



Servicii educaționale fără legătură cu cererea reală de pe piață: „Am fost la școala 
care se face pentru diplomă de bacalaureat, deși a fost greu că n-am cu cine să las copilul. Am 
mers mai mult ca să iau diplomă, că cine știe, poate mă angajează cineva, deși în ziua de azi 
nu te angajează nimeni că ai o hârtie. Te întreabă ce știi să faci. Au fost și niște cursuri. Dacă 
întrebi, tot la trei uși știe cineva să pună unghii false și să facă părul. Câte or să se și angajeze în 
așa ceva? Mie mi-ar fi plăcut să îmi dea mașină de cusut, să fac croitorie, că e nevoie. Mai ales 
pentru copii, că hainele de copii sunt foarte scumpe.” 

Lipsa de integrare comunitară a asistenței sociale: „La noi aici sunt copii care nu merg la 
școală știți de ce? Pentru că nu au părinți. Sunt plecați la muncă, în străinătate. Dacă primesc 
ceva bani de la părinți bine, dacă nu, se descurcă amărâții cum pot. Au vecinii grijă de ei, mai o 
haină, mai un castron cu mâncare. Părinții vin și pleacă iar, iar bieților copii le e frică să nu îi ia 
la Casa de copii, să-i despartă. Ei cresc aici printre noi. Ar trebui ca ajutoarele pe care le merită 
să le primească oricum. Că ei se întrețin din ele și sunt de mare folos. Oricât le-ar fi de greu aici, 
au mai multe șanse să-și facă un rost cât stăm împreună, decât cine știe pe unde, de nu te știe 
nimeni și nu-ți dă nimeni un vârf de ac.”

Lipsa de servicii de ocupare destinate: „Am auzit că este o instituție din aceasta care 
amendează discriminarea. Păi când te duci să te angajezi undeva, nu-ți zice nimeni că ”ești 
țigan, de aia nu te iau”. Da` tu vezi că se uită la tine că ești mai colorat, și imediat se gândește 
că poate furi sau poate ești murdar. Eu simt asta și fără să zică omul direct. Acum sunt 
într-o echipă la un băiat care mai face lucrări de construcții. Noi muncim și el ia mai toți 
banii! Dar dacă ne-am duce noi direct la client să-i spunem că-i facem treabă, nu ne-ar lua! 
Asta-i realitatea! Și poate și de-aia nu reușim să scoatem capul din sărăcie! Eu am opt clase. 
Prietenul meu care lucrează cu mine nu prea știe bine să citească. Tot opt clase are și el. Da` 
suntem băieți cinstiți și muncitori. Cine să ne învețe cu contractele de muncă și cu din astea. 
Poate am găsi de lucru și în altă parte, dar nu prea știm cum. Nici să muncim și când vine 
sfârșitul lunii să nu iei nimic, nu e bine!” 

CARE SUNT PROBLEMELE SPECIFICE 
ROMILOR?
• 64% din persoanele Roma intervievate au vulnerabilități multiple: lipsa locului de muncă, sărăcia, părinte 

singur cu copii în întreținere, persoane cu dizabilități;

• Un sfert dintre persoanele Roma intervievate locuiau în condiții inadecvate, insalubre, iar altele reclamau 
accesul scăzut la serviciile de educație timpurie și preșcolară a copiilor, lipsa accesului la servicii medicale, 
dependența de sprijinul acordat de către autorități. 

• Discriminarea socială și rasismul accentuează marginalizarea prin limitarea accesului la locuri de muncă 
și prin enclavizare spațială.

Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier, Rromii?

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019
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Discriminare socială

Sărăcia, lipsa banilor

Auto-marginalizarea (refuzul de a se integra)

Lipsa educației

Rasismul (culoare)

Devianță, delincvență

Lipsa locurilor de muncă

Mizerie, igienă deficitară

Lipsa sprijinului din partea statului

Condiții proaste de locuire

Marginalizarea socială

Lipsa locuințelor

Discriminare pe piața muncii

Fac parte din secte (religioase)

Lipsa ajutorului din partea Primăriei

Nerespectarea normelor

Sunt corupți

Consum cultural diferit (manele)



CE ÎȘI DORESC 
GRUPURILE VULNERABILE?
Persoanele vulnerabile privesc Primăria ca fiind instituția care îi poate ajuta în multe probleme pe care le au. O 
parte semnificativă a familiilor vulnerabile se află într-o situație de dependență majoră față de ajutorul oferit de 
autorități, de cele mai multe ori sursele alternative de venit fiind inconsistente și sporadice. În situații de criză 
socială (ex: criza COVID-19) reziliența acestor grupuri este suplimentar alterată. 

De aceea, grupurile vulnerabile își doresc o asistență sporită în ceea ce privește accesibilitatea pe piața de 
muncă, la o locuință și servicii pentru un trai decent.

De ce tipuri de ajutor credeți că au nevoie persoanele care aparțin unui grup vulnerabil?

CE PROPUNE  
STRATEGIA INTEGRATĂ DE  
DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU 
GRUPURILE VULNERABILE? 
PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Regenerarea fizică și 
socio-economică a 
comunităților urbane 
marginalizate (ZUM) din 
capitală

(Continuă pe pagina 
următoare)

1. Realizarea de intervenții integrate în ZUM care să vizeze toate dimensiunile 
marginalizării. Acestea pot să urmeze recomandările finanțărilor de tip DLRC, însă trebuie 
să respecte specificul ZUM identificat în urma unor analize în profunzime și să fie în acord 
cu dorințele rezidenților. 

2. Realizarea de intervenții punctuale în zonele marginalizate de mici dimensiuni care să 
țintească problemele specifice ale gospodăriilor vizate. 

3. Realizarea de intervenții în ZUM de blocuri de locuințe sociale care să vizeze un 
management mai bun al locuințelor sociale în ceea ce privește alocare/ contractarea 
acestor locuințe & asigurarea complementarității dintre serviciile de locuire socială și 
cele privind serviciile sociale și accesul la beneficii sociale, în special în privința actelor 
de identitate.

4. Asocierea locuinței sociale cu alte servicii sau prestații sociale care să ajute persoana/ 
familia să depășească situația de criză în care se află

5. Asigurarea de suport rezidenților din ZUM cu blocuri de proprietari pentru reabilitarea 
infrastructurii fizice de locuire.

6. Clarificarea situației imobilelor al căror statut juridic este neclar și care pot fi dobândite 
prin revendicare. Protejarea chiriașilor/ locatarilor de evacuări abuzive, fără alternative 
de locuire decentă.

7. Realizarea de intervenții de dezvoltare de infrastructură fizică în ZUM de tip mahala cu 
case din zone periferice în vedera îmbunătățirii accesului la servicii (inclusiv medicale, 
sociale, educaționale).

Sursa: Cercetare sociologică realizată în cadrul SIDU București, 2019
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Acces îmbunătățit la servicii de sănătate

Locuințe

Ajutor în integrarea pe piața muncii

Ajutor în continuarea studiilor

Servicii culturale



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Regenerarea fizică și 
socio-economică a 
comunităților urbane 
marginalizate (ZUM) din 
capitală

8. Asigurarea de suport rezidenților din ZUM de tip mahala de case (periferice sau 
conectate în țesutul urban) în vederea clarificării/ realizării actelor de proprietate asupra 
locuințelor, a actelor de identitate și facilitatea accesului la servicii/beneficii sociale. 

9. Dezvoltarea infrastructurii de apă/ canal în ZUM mahala periferice

10. Dezvoltarea serviciilor de suport pentru ocupare care acordă sprijin personalizat pentru 
accesul pe piața muncii și păstrarea locului de muncă al persoanelor care locuiesc în 
comunități marginalizate

11. Adaptarea locurilor de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile din 
comunitățile marginalizate (accesibilizare fizică, informațională, administrativă, program 
de lucru etc.)

12. Dezvoltarea de servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after 
school, servicii de suport educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de 
sprijin educațional pentru adulții vulnerabili (cu ciclul școlar nefinalizat), în funcție de 
nevoile identificate în Strategiile de dezvoltare locală

13. Crearea sau extinderea unor servicii de asistență socială, mediere pentru accesul pe piața 
muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile persoanelor cu 
acces redus la serviciile din comunitate

14. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cât și a celei aferente serviciilor în comunitate 
(sociale, de sănătate, ocupare, sprijin educațional), adaptate nevoilor sociale care au fost 
identificate în cadrul Strategiilor de dezvoltare locală

15. Dezvoltarea activităților de valorificare și promovare a patrimoniului cultural local 
(identificare a obiectivelor turistice relevante, dezvoltarea meșteșugurilor sau a tradițiilor 
locale) care pot contribui la activarea comunităților urbane si la generarea de venituri 
pentru bugetele locale

Promovarea incluziunii 
sociale a copiilor și a 
tinerilor

(Continuă pe pagina 
următoare)

16. Dezvoltarea de servicii / centre de zi și asigurarea accesului gratuit pentru copiii 
în situații dificile, cu risc de separare de familie (îngrijire a copiilor pe durata zilei, 
consiliere, îndrumare, sprijin pentru părinți)

17. Extinderea, acolo unde este posibil, a centrelor de zi, cu scopul de a cuprinde în program, 
de exemplu, și elevii de gimnaziu

18. Dezvoltarea de servicii / centre de zi specializate pentru copii și tinerii cu tulburări de 
comportament (violență)

19. Dezvoltare de servicii de îngrijire / recuperare/ reabilitare sau de îngrijiri paliative în regim de zi

20. Îmbunătățirea coordonării inter-instituționale dintre domeniile social și cel medical

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Promovarea incluziunii 
sociale a copiilor și a 
tinerilor

21. Dezvoltare de servicii de terapie psihologică, logopedie, terapie psihopedagogică, 
stimulare senzorială, kinetoterapie, sport adaptat sau de consiliere și educație parentală 
pentru dezvoltarea abilităților specifice

22. Dezvoltarea de servicii  de reabilitare la domiciliu (în comunitate), prin intermediul unei 
echipei mobile, pentru copiii cu dizabilități nedeplasabili

23. Dezvoltarea de servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională individuală și 
de grup (stimulare cognitivă, ludoterapie, art terapie), activități de educație nonformală 
corelate cu programa preșcolară, activități de recreere și socializare, precum și de 
comunicare, interacțiune socială și abilități de grup, deprinderi de autonomie/autoservire 
personală, motricitate grosieră și fină etc. pentru copiii cu afecțiuni psihice

24. Dezvoltarea generală a serviciilor dedicate copiilor cu dizabilități și familiilor acestora, în 
special în zona centrelor de tip respiro, a centrelor de zi, de criză și de recuperare, dar și a 
programelor de accesibilizare a unităților de învățământ de masă care integrează copii cu 
dizabilități, nu doar cu rampe de acces, ci și cu lifturi

25. Dezvoltarea serviciilor de tip familial sau încheierea de parteneriate cu alte județe unde 
aceste servicii de tip familial sunt dezvoltate

26. Continuarea procesului de dezinstituționalizare
27. Dezvoltarea de servicii integrate de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit / 

urmează să părăsească sistemul de protecție (consiliere, orientare în carieră, dezvoltare 
personală, dezvoltarea de abilități de viață independentă, vouchere pentru plata chiriei 
pe o perioadă determinată de timp, monitorizare post-intervenție etc.)

28. Organizarea de tabere de creație / sport pentru copii școlari proveniți din familii cu 
venituri reduse 

29. Formarea continuă a personalului din domeniul protecției copilului

Promovarea incluziunii 
sociale a vârstnicilor

30. Dezvoltarea de centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice (CIA)
31. Reglementarea și monitorizarea firmelor care oferă servicii cu cazare pentru vârstnici
32. Extinderea rețelei de centre de zi, centre de seniori sau de pensionari și a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu
33. Pilotarea și evaluarea modelelor de intervenție integrată privind serviciile de îngrijire la 

domiciliu, ca posibile modele de intervenție la nivel național
34. 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

35. Formarea continuă a personalului din domeniul protecției vârstnicilor



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Promovarea incluziunii 
sociale a persoanelor cu 
dizabilități

36. Dezvoltare de servicii de zi de recuperare și de respiro pentru persoanele cu dizabilități 
neinstituționalizate, inclusiv în privința capacității și a dotării

37. Continuarea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități și construcția / reabilitarea 
/ modernizarea / dotarea de locuințe protejate pentru acestea

38. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap pentru 
nevoile specifice ale diferitelor tipuri și grade de handicap. 

39. Dezvoltarea programelor de accesibilizare cu rampe a intrărilor la scările de blocuri și a 
programelor de sprijin a persoanelor cu dizabilități pentru accesibilizarea casei, mașinii, 
precum și cu echipamente și tehnologii asistive

40. Adoptarea unei metodologii și a unei curricule de pregătire pentru asistenții personali 
profesioniști.

41. Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a unei rețele de asistenți personali profesioniști, 
inclusiv prin finanțarea cursurilor derulate de aceștia

42. Pachete integrate pentru încadrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități 
(evaluarea abilităților profesionale și sociale, măsuri de acompaniere pre și post 
angajare, identificare potențiali angajatori și organizarea de burse de locuri de muncă, 
derularea de campanii media etc.)

43. Încurajarea de afaceri sociale sustenabile (de ex. ateliere protejate) pentru persoanele 
cu dizabilități

44. Dezvoltarea de echipe mobile care să furnizeze servicii de asistență a persoanelor cu 
capacitate de exercițiu restrânsă sau cu măsură de punere sub interdicție

45. Formarea continuă a personalului din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități

Promovarea incluziunii 
sociale a altor grupuri 
defavorizate, inclusiv 
migranți

(Continuă pe pagina 
următoare)

46. Alocare de resurse țintit în vederea reducerii sărăciei către persoanele sărace (sau în risc 
de sărăcie și excluziune socială) care trăiesc în București

47. Lobby pentru modificări legislative pentru ajustarea criteriilor de acces la diferite 
servicii/ beneficii sociale sau a cuantumului lor la costurile reale ale vieții din București.

48. Dezvoltarea unui sistem de colectare, prelucrare și raportare a datelor statistice 
relevante domeniului la nivelul întregului municipiu, cu demarcarea informațiilor 
relevante la nivel de sector

49. Realizarea unei analize de evaluare a impactului programelor sociale existente în 
prezent la nivelul Municipiului.

50. Integrarea furnizării serviciilor sociale și medicale pentru diferite grupuri vulnerabile

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Promovarea incluziunii 
sociale a altor grupuri 
defavorizate, inclusiv 
migranți

51. Planificarea dezvoltării serviciilor sociale într-o abordare integrată în special cu sectorul 
de sănătate și educațional la nivelul întregului municipiu.

52. Reconfigurarea pieței serviciilor sociale din București (reducerea rolului de furnizor 
direct de servicii pentru DGASPC-urile de sector, respectiv DGASMB, în favoarea 
contractării acestora de la furnizori privați și ONG-uri, rolul principal al sectorului public 
fiind de planificare strategică, monitorizare și evaluare a acestora)

53. Reconfigurarea relației dintre DGASMB și DGASPC-urile de sector (DGASMB ar furniza 
servicii sociale sau socio-medicale pentru grupuri specifice de mici dimensiuni 
răspândite în sectoare, servicii ultracentralizate și foarte scumpe, în parteneriat cu 
DSPMB, ASSMB, ISMB)

54. Dezvoltarea funcției de coordonare a a DGASMB și înființarea în cadrul PMB a unui 
departament pentru finanțare serviciilor sociale și socio-medicale

55. Analiza răspunsului la criza COVID-19 din perspectiva reconfigurării serviciilor sociale 
într-un nou context.

56. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate pentru recuperarea veteranilor de război

57. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului

58. Dezvoltarea unui pachet de servicii integrate pentru incluziunea imigranților și 
solicitanților de azil (acces la servicii medicale, consiliere psihologică și îndrumare, 
cursuri de limba română, orientare și asistență, consiliere și orientare în carieră, 
certificare competențe, servicii educaționale pentru copii etc.)

59. Reabilitarea / modernizarea / dotarea spațiilor de cazare temporară a imigranților și a 
centrelor de integrare pentru aceștia

60. Dezvoltarea serviciilor pentru incluziunea victimelor traficului de persoane și ale violenței 
domestice (centre de cazare temporară pentru victime și copii acestora; vouchere pentru 
chirie; consiliere psihologică, profesională, juridică; sprijin material etc.)

61. Construcția de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice

62. Dezvoltarea serviciilor pentru incluziunea persoanelor care suferă de adicții de alcool și 
droguri (servicii de consiliere, prevenire a recidivelor, terapii specifice în regim de zi)

63. Dezvoltarea serviciilor pentru incluziunea persoanelor care se eliberează din detenție 
(asistență socială, consiliere, suport etc.)

64. Dezvoltarea serviciilor pentru incluziunea persoanelor fără adăpost (consiliere, asistență 
socială, medicală, suport în stradă, consiliere și mediere pentru ocupare etc.)

65. Formarea continuă a personalului care lucrează cu grupurile vulnerabile



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Asigurarea sprijinului 
material pentru 
persoanele dezavantajate

66. Dezvoltarea de programe de susținere a persoanelor sărace care locuiesc la casă care să 
le ofere suport pentru realizarea de intervenții punctuale de reparații la casă sau pentru 
conectarea la rețele de utilități publice

67. Acordarea de vouchere pentru achiziția de alimente / masă caldă / cantine

68. Acordarea de vouchere pentru copii la naștere și la debutul școlar

Reforma sectorului de 
locuire socială și de 
necesitate de la nivelul 
capitalei

(Continuă pe pagina 
următoare)

69. Realizarea recensământul locuințelor publice din București aflate în administrarea PMB

70. Realizarea unui audit al calității locuințelor sociale existente, în baza căruia să elaboreze 
un plan multianual realist de consolidare, renovare, reabilitare. DGASPC-urile și, mai ales, 
ONG-urile ar trebui să fie parteneri în acest proces, de la efectuarea auditului și până 
la punerea în practică a planului, astfel încât eventualele renovări să nu fie folosite ca 
oportunități de a elibera imobilele prin evacuarea chiriașilor fără a le oferi o alternative

71. Transparentizarea informațiilor esențiale despre caracteristicile fondului de locuințe

72. Sistem online centralizat pentru informații referitoare la stocuri/ alocări

73. Politică unitară la nivelul municipiului pentru reducerea disparităților între sectoare

74. Lobby pentru actualizarea Legii locuinței nr. 114/1996, elaborarea unor proceduri și 
stabilirea unui mecanism de monitorizare la nivel de primărie care să clarifice toate 
situațiile legate de retragerea/ eliberarea/ ieșirile din locuințe sociale, definirea 
colaborării între spațiul locativ și serviciile de asistență socială în cadrul acestui process

75. Definirea locuinței sociale ca o formă de suport pe o perioadă determinată, în care 
persoana/ familia nu are locuință și nici venituri suficiente pentru a-și asigura o locuință

76. Asocierea locuinței sociale cu alte servicii sau prestații sociale care să ajute persoana/ 
familia să depășească situația de criză în care se află

77. Clarificarea situației imobilelor al căror statut juridic este neclar și care pot fi dobândite 
prin revendicare

78. Alocarea de către PMB și primăriile de sector, în colaborare, a resurselor necesare pentru 
construirea, reabilitarea sau achiziționarea de imobile pentru a servi drept locuințe 
sociale și de necesitate

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Reforma sectorului de 
locuire socială și de 
necesitate de la nivelul 
capitalei

79. Dezvoltarea stocului de locuințe sociale prin alte mijloace decât construirea unor 
ansambluri de blocuri în zone periferice slab dotate cu utilități și cu acces dificil (în 
absența unei mașini personale și a unor venituri decente) la serviciile universal

80. Îmbunătățirea colaborării între DGASPC-urile de sector și departamentele/
compartimentele de Spațiu Locativ din cadrul primăriilor cu privire la alocarea și 
monitorizarea locuințelor sociale 

81. Oprirea evacuărilor din locuințe sociale. Elaborarea unei proceduri clare cu privire la 
obligația de a comunica și colabora între DGASPC-urile de sector și departamentele/ 
compartimentele de Spațiu Locativ din cadrul primăriilor  în cazurile de evacuări

82. Optimizarea coordonării cu planurile urbanistice în dezvoltare, în baza unui studiu de 
impact social

Îmbunătățirea accesului 
copiilor la educația 
timpurie, ca premisă de 
bază pentru dezvoltarea 
personalității copiilor

83. Implementarea de servicii complementare pentru copii și oferirea de sprijin material 
suplimentar pentru cei proveniți din grupuri defavorizate

Creșterea accesului 
persoanelor cu dizabilități 
la infrastructura și serviciile 
de mobilitate urbană

84. Accesibilizarea stațiilor de metrou pentru persoanele cu deficiențe de vedere

85. Aplicarea tehnologiei wifi beaconing pentru direcționarea nevăzătorilor prin bluetooth 
către stațiile de transport public (echiparea autobuzelor cu emițător pentru a putea fi 
recunoscute prin bluetooth de către nevăzători sau redarea vocală a sosirii autobuzelor 
în stație (există deja proiect pilot)

86. Serviciu DRT (Demand Responsive Transit) pentru persoane cu dizabilități

87. Eliberare autorizații pentru taxiuri accesibilizate pentru transportul de persoane cu 
dizabilități (mai ales spațiu pentru scaun rulant și câine pentru nevăzători)

88. Program multianual de accesibilizare a infrastructurii de transport (prioritate în zonele 
cu concentrări mare de instituții publice) pentru persoanele cu dizabilități

89. Angajarea la PMB și la Primăriile de Sector a unui reprezentant al persoanelor cu 
dizabilități care să evalueze calitatea lucrărilor de infrastructură recepționate (inclusiv să 
prioritizeze proiectele de accesibilizare a infrastructurii publice)



PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

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

90. Furnizarea de servicii personalizate (management de caz) de informare, consiliere 
și orientare pentru persoanele care provin din grupuri defavorizate pe piața muncii 
(persoane inactive, tineri, șomeri pe termen lung, persoane cu dizabilități, persoane din 
comunități marginalizate, persoane eliberate din detenție, tineri care au părăsit sistemul 
de protecție, romi etc.)

91. Furnizarea de servicii de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, de mediere, de 
integrare și de activare pe piața muncii pentru persoanele defavorizate

92. Derularea de programe de alfabetizare, ”A două șansă”, formare, ucenicie la locul de 
muncă, stagii pentru persoanele provenind din grupuri defavorizate

93. Furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, complementare celor de ocupare 

94. Derularea de programe de încurajare a antreprenoriatului în cadrul persoanelor 
provenite din grupuri defavorizate (formare pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, tutorat / mentorat specializat, asistență și consiliere, sprijin financiar 
pentru înființarea de start-up-uri, asistență post-înființare, inclusiv pentru digitalizare, 
pregătire managerială)

95. Organizarea de evenimente pentru promovarea economiei sociale

96. Dezvoltarea de centre de resurse pentru economia socială, rețele, consorții, inclusiv de 
studii de specialitate cu privire la potențialul, impactul sectorului 

97. Sprijinirea unităților de economie socială pentru inserția angajaților

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

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

PROGRAME PROIECTE/TIPURI DE INTERVENȚII

Dezvoltarea 
infrastructurii, serviciilor 
și activităților pentru 
tineri, cu precădere pentru 
cei vulnerabili

100. Implementarea de măsuri care să aibă în vedere promovarea conceptului de 
”affordable-housing”, cu precădere pentru populația tânără, cu venituri reduse

101. Dezvoltarea de servicii sociale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție, 
mamele singure și cuplul mamă-copil, tinerii fără loc de muncă și cei care au părăsit 
timpuriu școala

102. Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție a tinerilor NEET (care nici nu lucrează, 
nici nu studiază), prin calificare la locul de muncă, consiliere și orientare profesională, 
acompaniere socio-profesională, subvenționare locuri de muncă etc.

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

103. Dotare / extindere / modernizare / reabilitare centre de asistență medicală comunitară / 
centre comunitare integrate

104. Dezvoltarea consolidării îngrijirii la nivel comunitar (asistenți medicali comunitari 
și mediatori sanitari) în corelație cu nevoile idenficate riguros în zonele urbane 
marginalizate din București.

105. Abordarea integrată și armonizarea rolurilor instituționale pentru serviciile furnizate 
persoanelor din grupuri vulnerabile care necesită furnizarea unor servicii socio-medicale 
(de exemplu coordonarea serviciilor medico-sociale furnizate de unitățile din subordinea 
PMB si ale PS).

106. Dezvoltarea serviciilor preventive pentru persoanele vulnerabile (asistați sociali, copii ai 
părinților neasigurați, romi, persoane fără adăpost, persoane vârstnice dependente etc.)

107. Implementarea de programe de screening, diagnosticare în stadii incipiente și tratament 
al stadiilor incipiente ale bolilor la nivelul grupurilor vulnerabile (cancer, hepatite, HIV/
SIDA, boli metabolice, TBC etc.)

108. Înființarea de centre publice de recuperare a copiilor cu tulburare de spectru autist 
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