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1. CONTEXTUL TERITORIAL 

Municipiul București formează, împreună cu Județul Ilfov, Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, 
una din cele mai dezvoltate regiuni (NUTS2) la nivelul Uniunii Europene, din perspectiva raportului 
PIB/locuitor. Deși sunt unități administrativ teritoriale distincte, relațiile de interdependență între 
București și județul Ilfov sunt foarte puternice, acesta devenind, prin comunele periurbane ale 
Capitalei, principala zonă de dezvoltare rezidențială, logistică, pentru depozitare și de producție. 

Astfel, în lipsa rezervelor de teren în Capitală, majoritatea funcțiunilor consumatoare de spațiu urban 
și dependente de infrastructură mare, cum sunt activitățile industriale, cele de depozitare, cele de 
logistică, precum și marile centre comerciale sau cartierele rezidențiale ample s-au orientat către 
așezările periurbane din Județul Ilfov. În schimb, majoritatea locurilor de muncă și o mare parte din 
dotările de interes cotidian sunt oferite în continuare de Capitală. 

Problema relației teritoriale cu județul Ilfov este una complexă, incluzând provocări legate de 
navetism, dar și de asigurarea continuități spațiale privind mediul, echiparea cu servicii și utilități 
publice, mobilitatea, schimburi comerciale precum și alte aspecte specifice zonelor periurbane. 
Problema unei abordări metropolitane este prezentă, ridicată ca necesitate de rezolvare, fiind un 
factor de declanșare de inițiative de cooperare și investiții de perspectivă. 

Cu toate acestea, relația municipiului București cu teritoriul său de influență depășește limita Regiunii 
de Dezvoltare București – Ilfov, zona urbană funcțională a acestuia (zonă ce cuprinde localitățile în 
care cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către București) întinzându-se și pe teritoriul altor 
județe, până la granița sudică a țării.  

Figura  1. Zona urbană funcțională a municipiului București 

 

Sursa: Banca Mondială, 2017, Orașe magnet 
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Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov este conectată la restul statelor membre UE prin intermediul 
rețelelor TEN-T Centrală și Globală.1 Principalul coridor care o deservește este coridorului TEN-T Rin-
Dunăre. Acesta facilitează legătura cu partea de centru-sud a Germaniei (Frankfurt, Nürnberg și 
Stuttgart) și cu orașul Strasbourg din Franța. Elementele de infrastructură care fac parte din coridorul 
TEN-T Rin-Dunăre sunt:  

1. Autostrada A1, care facilitează legătura dintre municipiul București și municipiul Pitești; 
2. Autostrada A2, care realizează legătura dintre municipiul București și municipiul Constanța; 
3. DN6, care realizează legătura dintre municipiul București și municipiul Alexandria; 
4. Centura București (DNCB); 
5. Magistrala CF 500 / 300, care realizează legătura dintre Capitală și municipiul Ploiești, 

continuând către municipiile Brașov, Cluj-Napoca, Oradea (300) sau municipiile Buzău, Bacău, 
Suceava (500); 

6. Magistrala CF 900, care realizează legătura dintre Capitală și municipiile Craiova și Timișoara; 
7. Magistrala CF 800, care realizează legătura dintre Capitală și municipiul Constanța; 
8. Canalul Dunăre-București (stadiu de proiect); 
9. Aeroportul internațional „Henri Coandă”. 

Figura  2. Principalele coridoare din rețeaua TEN-T 

 

Sursa: ec.europa.eu, (2019). The Core Network Corridors 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

Cea mai mare parte a elementelor de infrastructură care formează coridorul TEN-T Rin-Dunăre sunt 
finalizate. Magistrala CF 900 se află încă la nivel de studiu de fezabilitate, iar canalul Dunăre-București 
este încă o idee de proiect. Doar partea de sud a centurii (DNCB) și segmentele sudice din A0 au fost 
licitate și atribuite la începutul anului 2019. Tot din rețeaua TEN-T Core (Centrală sau de bază) fac 

 
1 Rețeaua TEN-T Centrală (TEN-T Core) este formată din principalele coridoare de transport ale UE care ar trebui finalizate până în anul 2030. 
Rețeaua TEN-T Globală (TEN-T Comprehensive) este formată din coridoarele de transport secundare ale UE iar finalizarea ei este estimată 
pentru anul 2050. 



3 

parte și legăturile rutiere și feroviare cu municipiul Giurgiu și cu municipiile Ploiești (via A3) și Buzău, 
Bacău până la Suceava (parte din fostul culoar TEN-T IX). Dintre acestea, doar legătura pe cale rutieră 
cu municipiul Ploiești și calea ferată către Brașov au fost definitivate. Legăturile către municipiul 
Giurgiu sunt precare, iar jumătate din linia CF 902 nici nu mai este operațională. 

Investițiile în infrastructură din ultimii ani conferă o bună conectivitate la nivel regional cu municipiile 
Ploiești, Pitești și Constanța. La nivel național, însă, restul segmentelor de infrastructură rutieră și 
feroviară din rețeaua TEN-T Centrală (inclusiv coridorul tematic Rin-Dunăre) sunt încă în lucru, sau se 
află la nivel de idee de proiect. Din acest motiv, România se află printre ultimele locuri la nivelul UE la 
completarea lucrărilor asociate rețelelor de cale ferată și rutiere TEN-T Core. Lucrările la calea ferată 
și la infrastructura rutieră pe fostul coridor IV nu s-au încheiat, iar cele pe coridorul IX nici nu au fost 
lansate. În consecință, deși beneficiază de legături performante la nivel regional, județul Ilfov și 
municipiul București sunt deconectate de marile metropole europene. În acest context, Aeroportul 
Otopeni rămâne singura legătură facilă cu restul Europei.  

Prin intermediul magistralelor CF 300 / 500 / 700 / 800 și 900, județul Ilfov și municipiul București 
beneficiază de legături facile cu centre urbane de interes național, cum ar fi Constanța, Craiova, Brăila-
Galați, Ploiești, Buzău sau Brașov. Magistralele CF 300 și 800 sunt cele mai importante pentru județul 
Ilfov și municipiul București, întrucât acestea realizează legătura cu 3 poli de creștere (Brașov, Ploiești, 
Constanța) în mai puțin de 150 de minute, formând una dintre cele mai puternice axe de dezvoltare 
la nivel național.  

Liniile secundare 901/904, 801 și 902 asigură legăturile cu orașe de interes regional, precum 
Târgoviște, Oltenița sau Giurgiu. Din cauza podului de cale ferată de la Grădiștea, care s-a rupt, fiind 
ulterior casat, legătura pe linia 901 (neelectrificată) cu municipiul Giurgiu este întreruptă. Legătura cu 
municipiile Târgoviște și Oltenița se realizează în mai puțin de 90 de minute, motiv pentru care liniile 
901 și 801 rămân importante rute de navetism. 

Figura  3. Stadiul implementării MPGT, 2020 

 

Sursa: Banca Mondială, 2020 
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Pe cale rutieră, Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov este traversată de autostrăzi pe direcțiile est-
vest și centru-nord, acestea asigurând legătura cu polii de creștere Ploiești, Constanța și cu municipiul 
Pitești în 60-200 de minute. Totuși, starea precară a centurii București (mai ales pe partea de sud) face 
foarte dificilă conectarea celor trei autostrăzi. Legătura cu municipiile aflate în sudul județului se 
realizează în 60-90 de minute prin DN6 către Alexandria, DN5 către Giurgiu sau DN4 către Oltenița. 
Legăturile către municipiile aflate în nord, nord-est și nord-vest se realizează în 60-90 de minute prin 
DN7 către Târgoviște, DN2 către Buzău sau DN1 și DN1A către Ploiești. Stadiul implementării 
Masterplanului General de Transport este prezentat în figura 3.  

În ceea ce privește infrastructura de transport aerian, Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, 
localizat în orașul Otopeni, parte din coridorul TEN-T Rin-Dunăre, reprezintă principala poartă de 
intrare dinspre Occident. Cu 14,7 milioane de pasageri în anul 2019, Aeroportul Internațional „Henri 
Coandă” se află abia pe locul 43 la nivel european în ceea ce privește numărul de pasageri (locul 1 – 
Aeroportul Internațional Heathrow din Londra, cu 80 milioane pasageri). Față de anul 2018, numărul 
pasagerilor care au folosit Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a crescut cu 6,4% (locul 42 la 
nivelul aeroporturilor din Europa în 2018). În ceea ce privește transportul de marfă, aeroportul a 
înregistrat o scădere de 2,3% între anii 2018 și 2019.  

În ultimii ani, odată cu introducerea zborurilor low-cost către principalele centre urbane din România, 
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a devenit o importantă poartă de intrare pentru pasagerii 
veniți din principalele centre urbane ale țării. Zilnic, sunt peste 5 zboruri către Iași, Cluj sau Timișoara, 
dimineața, în intervalul orar 06:00 - 09:00, la prânz și seara, începând cu ora 17:00. Astfel, costul redus 
al zborurilor face ca deplasările cu avionul să fie adesea mai favorabile decât cu trenul, autocarul sau 
cu autovehiculul personal. 

Figura  4. Numărul de locuri disponibile în 2018 (pe destinație) pentru zborurile directe care pornesc din 
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” 

 

Sursa: ec.europa.eu, (2016). Yearly seats available (between cities). 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aos/aos_public.html 

Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu este momentan închis pentru traficul 
comercial de pasageri. Pentru reluarea traficului de pasageri, este mai întâi nevoie de extinderea 
capacității. În acest context, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” rămâne o importantă poartă de 
intrare pentru Europa de Est (România, Bulgaria, Ucraina sau Republica Moldova). Există în continuare 
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intenția la nivelul Guvernului de a realiza și un aeroport în partea de sud a Capitalei în regim de 
parteneriat public-privat. Aeroportul ar trebui să fie proiectat la o capacitate de 30 milioane de 
pasageri pe o suprafață de 600ha. 

Creșterea conectivității teritoriale se dovedește a fi interesantă prin prisma performanței economice 
susținute a întregii regiuni CEE – 5 (România, Ungaria, Cehia, Polonia, Bulgaria), regiune spre care 
investitorii și-au îndreptat atenția, tranzacționând în zona mai bine de 13,1 miliarde de euro în 2018 . 
Investițiile au înregistrat o creștere față de anul 2017 și au stabilit un nou record pentru încă un an 
consecutiv; aceiași tendință s-a manifestat și în prima jumătate a anului 2019, depășind volumul de 
investiții tranzacționat în aceeași perioadă a anului 2018 .   

Varșovia, Praga, Budapesta și, într-o măsură mai mică, București și Sofia, au apărut pe radarul 
investițiilor, în măsura în care investitorii caută randamente mai mari decât cele pe care le pot obține 
pe piețele europene mai mature. În consecință, concurența accentuată pentru produsele de investiții 
din regiunea CEE ar trebui să vizeze în continuare randamentele pentru active prime și secundare, în 
special în sectoarele de birouri și industriale și logistice. 

Figura  5. Randamente prime nete în orașe europene, 2018 

 

Sursa: prelucrarea datelor din raportul The Polish Real Estate Guide 2019 edition Poland, The real state of 
the real estate și completarea cu datele despre București 

Din punct de vedere al competiției zonale, piața spațiilor de birouri (ca indicator al atractivității pentru 
investiții) este încă dominată de cei 3 mari competitori din Europa Centrală și de Est: Praga, Varșovia 
și Budapesta, care înregistrează și o rată de neocupare sub 8,5%. Stocurile în construcție au cele mai 
mari valori înregistrate în Varșovia, însă, Bucureștiul domină piața noilor livrări – cu peste 50% mai 
multe ca în Varșovia, datorită cererii mari pentru spații de birouri de clasă A, cerere venită din partea 
sectorului terțiar (în special, IT, servicii financiare și bancare sau de afaceri). Situația este similară și în 
cazul pieței spațiilor comerciale și industriale, aceastea din urmă înregistrând cele mai mari 
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randamente prime, datorită relocării unor firme de producție și logistică în zonă (în căutarea unei forțe 
de muncă, stabile, calificate) și a scăderii ratei șomajului în ultimii 5 ani. 

Figura  6. Piața spațiilor de birouri pentru București, Varșovia, Praga, Sofia și Budapesta 

 

Sursa: prelucrarea datelor din raportul What’s up CEE? All you need to know about real estate in CEE, BNP 
Parisbas 2019 și completări 

Tendința de creștere a indicilor relevanți pentru piața de investiții este manifestată de toate cele 5 
capitale din Europa Centrală și de Est. Dacă Praga, Varșovia sau Budapesta și-au afirmat și întărit 
poziția la nivel european de orașe dinamice și care încep să joace un rol important în cadrul Uniunii 
Europene, în ultimii ani, Bucureștiul, datorită boom-ului economic, începe să recupereze din decalaje. 
Dacă primele orașe încep să își atingă limitele (fie ele fizice – prin limitările rezultate al spațiilor 
disponibile, sau sociale- reprezentate de forța de muncă limitată sau indisponibilă), acesta devine un 
competitor puternic, putând îndeplini tocmai nevoile remarcate. Ritmul său de creștere economică 
este un indicator al profilării sale pe piață datorită atât prețurilor mai mici de închiriere, cât și a 
randamentelor mari ale investițiilor.  
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2. PROBLEME/NEVOI ȘI TENDINȚE DE DEZVOLTARE 

Secțiunea de față realizează o radiografie a problematicii teritoriale a municipiului București, prin 
sinteza concluziilor analizelor sectoriale realizate în etapa precedentă. Sunt prezentate succint, în 
casete, o serie de aspecte cheie – definitorii pentru starea actuală a orașului, principalele puncte tari 
și puncte slabe, precum și tendințele majore de dezvoltare. Fiecare casetă se încheie cu o listă de 
recomandări, ce urmează a fi considerate în elaborarea strategiei de dezvoltare, recomandări 
rezultate atât din analiza realizată de experți, cât și din procesul de consultare publică descris în 
secțiunea 9.3.  

Casetele ce urmează sunt structurate astfel: 

1. Profilul socio-demografic - structura și evoluția demografică, dezvoltare locală și comunități 
2. Economia - profilul economic, forța de muncă, investiții străine directe și comerț exterior, 

cercetare-dezvoltare și inovare 
3. Profilul spațial și funcțional – locuirea și piața imobiliară, spațiul public și patrimoniul 

construit 
4. Mobilitatea - accesibilitatea rutiera, accesibilitatea feroviară și aeriană, transportul public, 

transportul ecologic, managementul traficului 
5. Utilitățile publice - infrastructura și serviciile de alimentare cu apă potabilă, infrastructura și 

serviciile de canalizare și de epurare a apelor uzate, energia electrică, energia termică, 
iluminat public și telecomunicații, gestionarea deșeurilor 

6. Serviciile publice - infrastructura și serviciile de educație, infrastructura și serviciile de 
sănătate, infrastructura și serviciile sociale, infrastructura, activitățile, evenimentele și 
serviciile culturale, infrastructura, activitățile, evenimentele și servicii sportive și recreative, 
serviciile de intervenție în situații de urgență și siguranța publică 

7. Mediul, schimbările climatice și riscurile - capitalul natural și infrastructura verde-albastră, 
factorii de calitate ai mediului și poluarea (apei, aerului, solului, fonică), hazarde și riscuri 
hidrologice, hazarduri și riscuri climatice, riscul seismic 

8. Capacitatea administrativă - administrația publică locală, structuri asociative și cooperare, 
buget local și resurse umane, informatizare și logistică 
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2.1. PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC 

2.1.1. STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ 

Figura  7. 
Evoluția 

numărului 
de locuitori 

cu domiciliul 
pe sectoare, 
între 2000 și 

2018 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), la 1 iulie 2019, populația 
domiciliată a Municipiului București (numărul persoanelor care au înscris în cartea de 
identitate domiciliul în Capitală) era de 2.139.439 de locuitori, iar populația rezidentă 
(numărul de persoane care trăiesc efectiv în București) de 1.829.897. 
 
La nivelul Regiunii București – Ilfov, în intervalul 2011-2019, populația rezidentă a Capitalei s-
a redus cu circa 53.000 de persoane, iar cea a județului Ilfov a crescut cu peste 96.000, 
rezultând un sold pozitiv de 43.000 de persoane, creșterea cea mai accentuată a numărului 
de rezidenți având loc în anii 2017-2019 (circa 15.000 de persoane/an). Dacă acest ritm de 
creștere s-a menținut și în 2019, se poate estima că populația regiunii București-Ilfov a ajuns 
la circa 2,33 milioane de locuitori în anul 2020, adică peste 12% din cea existentă la nivel 
național.  
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Structura piramidei vârstelor în regiunea București-Ilfov reflectă o pondere foarte ridicată a 
populației cu vârsta între 30 și 45 de ani, însă baza piramidei este încă foarte redusă, chiar și 
în raport cu numărul persoanelor de 60-70 de ani. 

Figura  8. Piramida vârstelor populației rezidente din regiunea București-Ilfov în anul 2019 

 
Sursa: INS. Tempo Online (2019) 

 
La nivelul celor șase sectoare ale capitalei există unele disparități demografice. Astfel, rata 
mortalității infantile este mai mare în sectoarele 2 și 5, unde este concentrată și populația de 
etnie romă. Sectorul 1 înregistrează un fenomen de îmbătrânire demografică accentuată, în 
timp ce sectoarele 3 și 5 ponderea familiilor tinere cu copii este mai ridicată. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București, împreună cu 
teritoriul județului Ilfov reprezintă 
un bazin demografic important și o 
resursă de forță de muncă cu o 
contribuție valoroasă la PIB național. 
Acesta este principalul pol de 
atracție a companiilor și a 
locuitorilor - fie aceștia migranți pe 
distanțe scurte sau lungi – din 
întreaga țară. 

• Relativa stagnare a populației 
rezidente a regiunii București-Ilfov 
este importantă considerând faptul 
că populația României a scăzut cu 
15% față de 1992, Bucureștiul 
rămânând totuși un factor de 
stabilitate demografică într-o țară 
tot mai expusă migrației externe, 
sporului natural negativ și 
îmbătrânirii. 

• Populația aptă de muncă a Bucureștiului 
are o tendință de scădere și de 
îmbătrânire, prognozele INS arătând chiar 
că în jurul anului 2050 aceasta va 
reprezenta doar 50% din populația 
orașului, față de 70% în prezent. De 
asemeni, soldul migrației externe 
temporare este negativ, mai ales în cazul 
persoanelor tinere. 

• Tendința de omogenizare etnică și 
confesională din ultimul aproape un secol 
a făcut din București capitala europeană 
cea mai puțin cosmpolită (cu peste 95% 
dintre locuitori români ortodocși). Anumite 
comunități etnice și religioase, care și-au 
pus puternic amprenta asupra identității 
orașului și care pot juca un rol esențial în 
creșterea atractivității acestora pentru noi 
rezidenți și turiști, precum evreii sau 
armenii, sunt astăzi pe cale de dispariție, 
împreună cu întreg patrimoniul lor 
cultural, material și imaterial. 

 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Modesta creștere demografică a regiunii București-Ilfov din ultimul deceniu s-a bazat 
exclusiv pe contribuția județului Ilfov, unde numărul locuitorilor a crescut rapid pe 
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fondul suburbanizării. În schimb, populația municipiului București a continuat să scadă 
lent. Prognozele arată ca acest trend va continua și în următorii ani, chiar dacă la cote 
reduse, ceea ce generează multiple externalități negative. 

• Speranța de viață a populației este în creștere la nivelul Bucureștiului și se apropie de 
media UE de 81 de ani. Acest lucru a condus, implicit, la creșterea rapidă a ponderii 
persoanelor vârstnice, de la 14,4% în 2012 la 16,9% în 2019. Prognozele pentru viitor 
indică faptul că acest procent va continua să crească și chiar să se dubleze în jurul anului 
2050. 
 

Recomandăr
i pentru 
strategie 

• Conceperea și implementarea de măsuri care să aibă în vedere încurajarea și susținerea 
mobilității forței de muncă dinspre județele învecinate către București. Acestea pot 
avea în vedere, spre exemplu, ducerea la îndeplinire a unor proiecte de infrastructură 
mare și o politică pentru locuirea temporară în rândul navetiștilor veniți de la distanțe 
mai mari. 

• Conceperea și implementarea de politici și programe care să ajute la integrarea socială 
a comunităților etnice și religioase și care să valorifice specificul cultural al acestora (prin 
introducerea în circuite turistice a patrimoniului construit și a tradițiilor diferitelor 
comunități care trăiesc aici). 

• Implementarea unor măsuri care să aibă în vedere încurajarea atragerii în București de 
noi rezidenți din UE și din țări terțe pentru a stopa declinul demografic (de exemplu 
măsuri de tipul creșterii plafoanelor naționale pentru muncitori străini, deschiderii de 
noi unități de învățământ în limbi străine, accesibilizării infrastructurii publice pentru 
străini, dezvoltării sectorului de servicii sociale pentru integrarea străinilor, dezvoltării 
unui fond locativ corespunzător pentru muncitorii aduși din străinătate etc). 

• Conceperea și implementarea unei strategii locale pentru persoanele vârstnice, care să 
aibă în vedere un pachet de măsuri care să vizeze diferite paliere, ca de ex,: încurajarea 
îmbătrânirii active, promovarea voluntariatului în rândul vârstnicilor, adaptarea 
infrastructurii și a serviciilor publice pentru această categorie, dezvoltarea rețelei de 
centre socio-medicale pentru seniori. 

• Cooperarea la nivel metropolitan pentru implementarea de măsuri care să aibă în 
vedere promovarea conceptului de oraș-compact, care să limiteze fenomenul, adesea 
haotic, de suburbanizare și să limiteze efectele negative ale acestuia asupra traficului, 
utilizării terenurilor, mediului înconjurător, rețelelor edilitare etc. 

 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Elaborarea unui sistem centralizat prin care să fie luați în evidență cei singuri și în 
vârstă și să fie susținuți prin servicii la domiciliu despre care să fie informată 
corespunzător populația 

• Dezvoltarea unor centre de asistență socială unde cei singuri să poată socializa, să 
se simtă ca acasă, să fie tratați cu respect 

• Abordarea unei politici de tip anticipatoriu în raport cu procesul de îmbătrânire a 
populației, deci o politică urbană prin care orașul să anticipeze nevoi, nu doar să 
rezolve punctual anumite probleme, să prevină acutizarea unor probleme decât să 
fie nevoit să ia măsuri de criză. 

• "Un oraș este prietenos cu vârsta a treia dacă promovează o îmbătrânire de tip activ 
optimizând oportunitățile pentru sănătate, participarea și siguranță pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă” 

• Combaterea atitudinilor rasiste prin programe școlare care promovează diversitatea. 

• Promovarea principiilor bunei cetățenii (educația trebuie văzută ca factor cheie), 
într-o abordare axată pe colaborare între actori publici și privați 

• Integrarea pe piața muncii a resurselor umane disponibile, dar nefolosite 
(elaborarea de programe speciale). 
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2.1.2. DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI COMUNITĂȚI 

Figura  9. 
Zone urbane 
marginalizat

e 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Din 2007 până în prezent, regiunea București-Ilfov a înregistrat cea mai redusă proporţie a 
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, fiind mult sub media națională. 
Poziția favorabilă a regiunii București-Ilfov, și mai ales a municipiului București, este un 
rezultat al predominanței populației urbane, corelată cu veniturile mai ridicate decât în 
celelalte regiuni. 
 
Există discrepanțe considerabile între sectoarele din capitală în ceea ce privește percepția 
sărăciei. Adulții de etnie roma din sectoarele 3 și 5 se consideră săraci în proporții de 10-14%, 
în timp ce ponderea crește la 20% pentru romii din sectorul 1, la aproape 30% în sectorul 2, 
respectiv la un maxim de peste 54% în sectorul 4. 
 
In context european (conform Eurostat, Sondaj de percepții ale populației Audit Urban 2015), 
satisfacția cu viața a bucureștenilor este una dintre cele mai mici dintre capitalele statelor 



12 

UE-28. Deși București este orașul cel mai dezvoltat din punct de vedere economic, cu cel mai 
mare PIB pe locuitor și cu cele mai ridicate venituri din țară, bucureștenii au și așteptări mai 
mari, se raportează la standardele europene și nu la nivelul din alte regiuni sau orașe din țară 
și, în consecință, sunt mai puțin mulțumiți.  
 
Satisfacția față de Capitală și de sectoarele sale este însă diferențiată de la o zonă la alta, așa 
cum arată datele cercetării sociale a SIDU din anul 2019. Satisfacția față de sector variază 
puțin, între circa 7,9 pentru sectoarele 4 și 3 și un minim de 6,5 cu privire la sectoarele 5 și 2. 
Însă în interiorul sectoarelor există cartiere care diferă semnificativ, atât în ceea privește 
mulțumirea față de propriul sector, cât și cea față de București, în general.  Astfel, în timp ce 
în sectoarele 4 și 3 există cartiere/zone cu evaluări medii peste nota 9, în sectorul 6 și, mai 
ales, în sectorul 5 există cartiere/zone cu un nivel foarte scăzut de satisfacție, adică cu note 
medii între 4 și 6. 
 
Zonele urbane marginalizate (ZUM) validate în 2019 în București sunt zone care sunt 
cunoscute de autoritățile publice, dar și de reprezentanții societății civile, din cel puțin două 
perspective: sunt zone „istorice”, „pungi de sărăcie” & sunt zone în care autoritățile publice 
locale sunt deja prezente (în cazul ZUM-urilor formate în zonele de locuințe sociale). 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București are cea mai 
mică rată de sărăcie și excluziune 
socială de la nivel național, în valori 
absolute. De asemeni, sărăcia 
subiectivă are un nivel redus, de 
doar 2,6%.  și este mult mai 
prezentă în rândul bucureștenilor 
de etnie roma, prin comparație cu 
locuitorii de alte etnii (21,5% dintre 
romi se consideră săraci, 
comparativ cu doar 1,4% 
bucureșteni de alte etnii). 

• ZUM-urile de blocuri din București 
sunt bine integrate în țesutul urban 
și au un acces bun la majoritatea 
serviciilor publice (de educație, 
afterschool, sănătate, centre 
comerciale și piețe, recreere și timp 
liber etc.). Cu privire la siguranța 
publică, nu sunt considerate de 
rezidenți a fi periculoase, în sensul 
tradițional de ghetou. 

• Există în București un număr 
semnificativ de persoane cu risc de 
sărăcie, mai multe decât cumulat în 
alte 14 județe (cu rate de sărăcie mai 
mari).  

• Satisfacția globală cu viața a 
locuitorilor este mai redusă decât 
media națională, iar percepțiile 
populației plasează Bucureștiul la 
baza clasamentului european cu 
privire la toate serviciile publice și 
facilitățile urbane. 

• ZUM-urile de tip mahala cu case sunt 
zone insalubre și expuse riscurilor 
climatice, cum ar fi ploile abundente 
sau inundațiile, în special din cauza 
infrastructurii deficitare. 

Tendințe de 
dezvoltare 

Figura  10. Persoanele la risc de sărăcie sau excluziune socială (%), la nivel național și 
regional, în perioada 2007-2018 

 
Sursa: Date Eurostat, indicatorul AROPE 

 



13 

• Raportat la anul 2007, în 2018 ponderea populației expuse riscului de sărăcie și 
excluziune socială înregistra o scădere cu aproximativ o treime, ajungând la o rată de 
21,4%, regiunea București-Ilfov fiind mult sub media națională.  

• Pe fundalul fenomenelor de îmbătrânire demografică și creștere a ratei de dependență 

pentru persoanele vârstnice, este de așteptat ca tendința să se plafoneze, iar cererea 

pentru susținerea grupurilor vulnerabile și a zonelor urbane marginalizate să se 

accentueze. 

 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Alocare de resurse țintit în vederea reducerii sărăciei către persoanele sărace (sau în 
risc de sărăcie și excluziune socială) care trăiesc în București; ajustarea criteriilor de 
acces la diferite servicii/ beneficii sociale sau a cuantumului lor la costurile reale ale 
vieții din București. 

• Dezvoltarea de servicii de zi/ centre de zi și asigurarea accesului gratuit pentru copiii 
în situații dificile/ de risc, precum și dezvoltarea de programe educaționale sau de 
calificare pentru adulți.  

• 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.  

• Îmbunătățirea coordonării inter-instituționale dintre domeniile social și cel medical și 
oferirea de servicii de suport integrate persoanelor aflate în sărăcie sau la risc de 
sărăcie. 

• Dezvoltarea de programe participative pentru copii și tineri; servicii accesibile și de 
înaltă calitate pentru preșcolari și educație timpurie; facilități accesibile pentru sport 
și recreere; facilități pentru persoane cu dizabilități și accesibilizarea spațiilor publice; 
sau programe de mentorat pentru copiii care trăiesc în circumstanțe dificile. 

• 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. 

• 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. 

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

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Crearea unei comunități se realizează pe baza existenței unui spațiu organizat de așa 
natură încât să faciliteze întâlnirile și interacțiunile sociale, dar și printr-un efort 
susținut care ar putea fi preluat de către municipalitate, întâi prin dezvoltarea unui 
model de succes al unei comunități de părinți, iar apoi prin replicarea lui în diferite alte 
zone 

• Dezvoltarea unor instituții de tipul hub-urilor pentru părinți care să faciliteze 
interacțiunile sociale între persoane cu interese comune, prin organizarea unor 
activități care să reducă sentimentul izolării și înstrăinării ce derivă din locuirea într-un 
oraș mare. 

• Totodată, gestionarea problemei anxietății difuze resimțite de părinți se poate face 
prin proiectarea materialității spațiului urban care să ofere un simț al siguranței, 
reducând probabilitatea de apariție a unor acte infracționale, de intimidare sau de altă 
natură. 

• Acordarea unor ajutoare financiare pentru acoperirea cheltuielilor cu copiii care merg 
la școală și sprijinirea pensionarilor pentru plata costurilor legate de locuire 

• Realizarea de campanii de educare și de combatere a discriminării adresate atât 
populației (de ex. panouri de informare) cât și funcționarilor publici  
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2.2. ECONOMIA 

2.2.1. PROFILUL ECONOMIC 

Figura  11. 
Repartiția 
cifrei de 
afaceri, a 
salariaților la 
nivelul 
sectoarelor; 
investițiile 
străine 
directe la 
nivelul 
municipiul 
București, 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Evoluția principalilor indicatori economici ce descriu economia municipiului București indică 
o tendință ascendentă post-criză (începând cu 2011-2012) în ceea ce privește numărul mediu 
de salariați, numărul unităților locale active și cifra de afaceri . Totuși, principalii indicatori ai 
companiilor private din București au înregistrat performanțe relativ modeste în intervaul 
2008-2018. Astfel, cifra de afaceri a crescut (în monedă europeană) cu doar 16,4%, numărul 
de angajați a rămas același, iar numărul de unități locale active a scăzut nesemnificativ.  
 
O contribuție la această relativă stagnare a avut-o și fenomenul de suburbanizare a 
activităților economice. Astfel, indicatorii la nivelul regiunii București-Ilfov au avut o evoluție 
net superioară: cifra de afaceri a crescut cu 20% (sub creșterea de la nivel național, de 25,5%), 
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numărul de angajați cu 5,1% (față de o scădere de 6,2% la nivel național), iar numărul de 
unități locale active a crescut cu 9,5% (față de 4,3% la nivel național). 
 
Municipiul București și regiunea sa metropolitană prezintă un potențial ridicat de specializare 
în servicii high tech, intensive în cunoaștere, cele mai reprezentative în acest sens fiind 
activităţile de servicii în tehnologia informaţiei. Cu toate acestea, valorificarea acestora nu 
este încă o politică publică asumată la nivel local, fiind lăsată în responsabilitatea mediului 
privat. 
 

Figura  12. Evoluția principalilor indicatori economici (valori absolute) 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 
Analiza densității unităților locale active (nr. unități/1.000 locuitori) indică o tendință de 
creștere. Municipiul București este urmat de județul Ilfov, care a înregistrat de asemenea o 
dezvoltare economică accentuată în ultimii ani, posibil ca efect al suburbanizării și al 
dezvoltării în ultimii ani a zonelor de birouri în afara Capitalei (ex. Pipera), zonelor de logistică 
(în vecinătatea autostrăzii A1) etc. 
 
Disparitățile dintre sectoare s-au accentuat, evidențiind preferința companiilor de a se 
localiza în Sectorul 1 și nivelul mai scăzut de dezvoltare al sectoarelor și cartierelor din partea 
de sud a municipiului. Zona de nord a Bucureștiului și localitățile din prima coroană de 
localități din județul Ilfov înregistrează cea mai ridicată capacitate antreprenorială, corelat cu 
accesul la principalele artere de legătură cu teritoriul. Sediile principalelor companii 
înregistrate în capitală se concentrează în nord și centru, cu o preferință pentru zonele Piața 
Victoriei – Iancu de Hunedoara și Aviației – Barbu Văcărescu. 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București formează, 
împreună cu județul Ilfov, cea mai 
dezvoltată regiune din România, 
Regiunea București-Ilfov, ce se 
clasează pe locul 25 între regiunile  
Uniunii Europene din punct de 
vedere al valorii PIB/capita (PPS), 
înregistrând 145%  din media UE-
28 în 2017. 

• Și în context național, evoluția 
economică a Bucureștiului a fost 
una remarcabilă, acesta 
concentrând o pondere tot mai 
ridicată în PIB național. La nivelul 

• Se observă o tendință de pierdere a 
competitivității activităților din sfera 
industriilor culturale și creative, ce ar avea 
un impact negativ din punct de vedere al 
competitivității și atractivității Capitalei. 

• Mare parte a populației nu este 
alfabetizată digital și nici nu realizează 
decât în proporție mică operațiuni digitale, 
iar companiile reclamă insuficiența 
”consumatorilor digitali”, conform 
Barometrului Bucureștiului Digital. 

• În București suportul public pentru 
dezvoltarea afacerilor este relativ redus, în 
lipsa unor politici publice coerente pentru 
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anului 2017, municipiul București 
contribuia cu 32% la PIB național și 
cu 89.6% la PIB regional. 

• La nivel european, municipiul 
București figurează - alături de 
Londra, Madrid, Dublin sau 
Budapesta - în prima categorie 
continentală (peste 70,000 
angajați în domeniu) a celor mai 
active orașe din punct de vedere al 
forței de muncă din industria de 
înaltă tehnologie.  

• Municipiul București se clasează pe 
locul al doilea la nivel mondial în 
top 3 orașe cu clădiri de birouri de 
calitate superioară cu certificări 
“verzi”, ceea ce poate contribui la 
poziționarea Capitalei pe piața 
internațională și la atragerea 
investițiilor străine. 
 

atragerea de investiții private și încurajarea 
antreprenoriatului.  

• Capitala nu are un centru de afaceri și 
expoziții la standarde europene și este 
puțin prezentă pe piața târgurilor și 
evenimentelor de afaceri. 

• Dialogul dintre autoritățile publice locale și 
mediul de afaceri este puțin dezvoltat și se 
desfășoară punctual, reactiv, în funcție de 
apariția unor probleme. 

• Finanțarea și accesul la capital, mai ales a 
finanțărilor de tip startup și early stage, 
rămân în continuare o provocare și, din 
această cauză, fondatorii de startup-uri 
apelează la investitori internaționali. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Economia Capitalei are un profil dominat de servicii; dintre acestea, serviciile cu valoare 
adăugată ridicată, intensive în cunoaștere, contribuie cu peste 20% la cifra de afaceri 
totală și înregistrează tendințe de creștere.   

• Platformele și zonele industriale dezafectate și terenurile neutilizate reprezintă o 
resursă importantă pentru dezvoltarea economică a Capitalei, ce trebuie abordată 
strategic. O resursă importantă în acest sens a fost identificată în zona Antiaeriană , în 
sudul Sectorului 6, la interferența cartierelor Rahova, Ghencea, Pelungirea Ghencea și 
a orașului Bragadiru. Inițiativa dezvoltării acestei zone a fost demarată de Primăria 
Sectorului 5, sub numele Proiectul Centenarului , ulterior fiind elaborate două scenarii 
de dezvoltare cu sprijinul Băncii Mondiale  

 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Înființarea în cadrul PMB a unei structuri responsabile cu planificarea și implementarea 
inițiativelor pentru creșterea competitivității Capitalei și facilitarea dialogului la nivel 
local și metropolitan (consultarea și asigurarea dialogului cu mediul privat, facilitarea 
dialogului între mediul privat și sectorul educațional pentru sprijinirea invatamantului 
dual, gestionarea mecanismelor de finantare locale pentru IMM-uri, programe de 
incubare, participarea la targuri/ evenimente si promovarea orașului ca destinație de 
afaceri, atragerea inițiativelor de CSR din partea companiilor, implicarea in clustere etc.) 

• Susținerea domeniului IT&C prin intermediul instrumentelor de specializare inteligentă 
de la nivel regional, suplimentarea specializărilor tehnice și în IT&C, conectarea IT&C-
ului cu industriile tradiționale pentru a crea verticale tech. 

• Sprijinirea startup-urilor inovatoare și dezvoltarea de infrastructuri de sprijin specifice 
adresate industriilor culturale și creative, publice sau în parteneriat 

• Susținerea dezvoltării unor servicii low cost, de tipul: investment readiness schemes – 
pentru antreprenorii aflați la începutul business-ului, care doresc să-și îmbunătățească 
planurile de afaceri; programe de mentorat pentru startup-uri și IMM-uri inovatoare de 
către manageri de top; soft landing schemes – pentru firmele interesate de 
internaționalizare; competiții de planuri de afaceri inovatoare (mai ales în nișele de 
specializare inteligentă) dedicate studenților etc. 

• Crearea de infrastructuri publice de sprijin pentru afaceri, de tipul incubatoarelor, 
spațiilor de co-working, makerspace etc. care să răspundă nevoilor antreprenorilor; 

• Crearea unui centru de afaceri/ expozițional metropolitan (de ex. în zona Măgurele sau 
edge city în zona aeroportului/ Moara Vlăsiei), în parteneriat între Capitală și județul 
Ilfov sau prin modernizarea și dezvoltarea zonei ROMEXPO. 
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• Susținerea rețelelor de tip angel investors și venture capital care să acopere deficitul de 
finanțare și reluarea programului Bucharest Start-up City sau designul unor alte 
programe de finanțare pentru antreprenorii locali. 

• Încurajarea dezvoltării de noi zone de birouri și activități economice în afara zonei 
centrale și de nord, cu precădere în partea de vest a municipiului, de ex. zona 
Antiaeriană (Sectorul 5) prezentând un potențial unic în momentul de față la nivel 
regional și având posibilitatea de a echilibra în oarecare măsură dezvoltarea polarizată 
nord-sud a Capitalei.   

• Identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare economică, inventarierea platformelor/ 
terenurilor industriale neutilizate, care pot fi convertite în zone de servicii sau zone 
mixte și a altor terenuri care se pretează pentru atragerea de investiții și adoptarea unei 
politici funciare care să sprijine dezvoltarea acestora.  

 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Crearea unui Board of Advisors/Consiliu Consultativ pentru dezvoltare economică din 
mediul privat care să sprijine administrația publică în relația cu investitorii și 
antreprenorii, respectiv în designul de programe dedicate acestora. 

• Încurajarea turismului antreprenorial/ de afaceri prin evenimente, oportunități de 
finanțare, networking, convenții etc. 

• Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri); 

• Dezvoltarea de centre de afaceri, co-working, hub-uri, cercetare, inovare. 

• Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri și inovare; 

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

• Reglementări urbanistice care să favorizeze dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 
inovare;  

• Simplificarea procedurilor de obținerea a aprobărilor și autorizaților necesare pentru 
localizarea și funcționarea activităților economice. 

• Dezvoltarea unui sistem centralizat online privind imobilele din București, regimul 
juridic al acestora.și terenurile/ clădirile disponibile pentru investiții 
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2.2.2. FORȚA DE MUNCĂ 

Figura  13. 
Distribuția 

teritorială și 
pe 
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din 
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2018 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Conform INS, la sfârșitul anului 2018, în municipiul București își aveau domiciliul un număr 
de 1,206,700 de persoane în vârstă de muncă, reprezentând forța de muncă potențială a 
Capitalei și circa 57% din populația totală cu domiciliul în municipiu. Față de anul 2007, 
resursele de muncă  ale Municipiului municipiului s-au redus cu aproximativ 8%, pe fondul 
fenomenelor de îmbătrânire demografică și de migrație internă și externă cu schimbarea 
domiciliului, dar și a diferitelor modificări care au survenit de-a lungul timpului cu privire la 
vârsta legală de muncă. Municipiul București concentrează aproximativ 10% din volumul 
total al resurselor de muncă înregistrate la nivel național. 
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În anul 2018, populația activă a municipiului București era estimată de INS la 1,188,800 de 
persoane, în creștere cu aproximativ 10%, adică cu aproximativ 108.2 mii persoane, față de 
anul 2007. 
 

Figura  14. Populația activă a municipiului București, pe sexe, în perioada 2007-2018, mii 
persoane 

 
Sursa: INS, 2019 

 
Zona urbană funcțională a municipiului București concentrează o populație stabilă de peste 
2.7 milioane locuitori și atrage cel mai ridicat procent de navetiști din țară – peste 330.,000 
de navetiști provenind preponderent din 7 județe (Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Ilfov, Prahova, Teleorman) și reprezentând 22.4% din totalul populației ocupate din zona 
urbană funcțională.  
 
Municipiul București înregistrează o rată a șomajului scăzută (1.3%), ceea ce indică un 
potențial deficit de forță de muncă și o capacitate limitată de a răspunde nevoilor 
angajatorilor actuali și potențiali, putând totodată să descurajeze marii investitori (români și 
străini) să investească în piața locală. 
 
Pe de altă parte, nivelul salarial înregistrat în București este mai mare comparativ cu cel 
înregistrat în celelalte județe – de aproximativ 800 euro/lună, capitala înregistrând cea mai 
ridicată pondere a contractelor de muncă salarizate cu peste 1000 euro/lună (16.2%). 
Concurența între companii, mai ales cele cu valoare adăugată mare, pentru talente este 
extrem de ridicată, transpunându-se, de cele mai multe ori, într-o luptă a ofertelor de 
salarizare extrem de atractive pentru potențialii angajați. Sectorul 1 este cel mai mare pol de 
forță de muncă al Capitalei, concentrând aproximativ 32% din numărul total de angajați, mai 
ales pe fondul unui nivel de salarizare mai ridicat. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București utilizează 
eficient resursele de muncă de 
care dispune, numărul persoanelor 
neutilizate pe piața muncii scăzând 
în intervalul de analiză, iar rata de 
activitate a populației în vârstă de 
muncă fiind cea mai ridicată din 
țară. 

• Municipiul București se remarcă 
prin cea mai ridicată rată de 
ocupare a forței de muncă din țară, 
mai ales în domeniile cu valoare 

• Lipsa personalului cu competențe de 
management de produs este un obstacol 
în calea dezvoltării și atragerii 
investițiilor tech. 

• În principiu, startup-urile localizate în 
București pot beneficia de pe urma 
disponibilității talentului tehnic, Capitala 
dispunând de programatori și marketeri 
competitivi, însă o vulnerabilitate a 
ecosistemului tech local constă în lipsa 
competențelor de 
business/antreprenoriat și de 
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adăugată ridicată – IT&C, R&D, 
industrii creative. 

• Din punct de vedere al specializării, 
Bucureștiul este cel mai mare hub 
tehnologic din România, având cea 
mai variată ofertă de forță de 
muncă ce demonstrează 
competențe extrem de cerute pe 
piața muncii, mai ales de către 
firmele din IT&C sau din alte 
domenii care generează o valoare 
adăugată ridicată. 
 

management de produs, extrem de 
cerute de piață. 

• Insuficiența forței de muncă specializată, 
în special în ceea ce privește personalul 
STEM (știință, tehnologie, inginerie, 
matematică), este una dintre principalele 
probleme raportate de către investitori, 
și în special de către investitorii străini. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• În contextul economiei viitorului, foarte multe din locurile de muncă au un risc mare 
de automatizare. Sectoarele care se bazează pe angajații STEM fac obiectul unei 
specializări înalte și necesită un nivel de calificare mult mai ridicat și mai specific. 
Situația este similară și în cazul activităților creative, care nu pot fi automatizate. 
Automatizarea va transforma joburile și va reprezenta o provocare pentru populația 
ocupată, care cu siguranță nu va mai arăta la fel în anul 2030. 

• Cea mai ridicată rată a șomajului s-a înregistrat în anul 2009, ca efect al crizei 
economice globale. Numărul angajaților a început să scadă încă din anul 2008, în 
întreaga țară. Pe de altă parte, post-criză, rata șomajului a scăzut de la un an la altul, 
iar Comisia Națională de Prognoză estimează o scădere continuă până în anul 2022, 
când rata șomajului va fi de 1.1% în municipiul București. Cu toate acestea, în noul 
context, al epidemiei COVID 19, este posibil ca această estimare să nu fie realistă.  
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Valorificarea poziției față de județele învecinate și cu resurse de forță de muncă, prin 
intervenții ce țin de îmbunătățirea accesibilității și creșterea calității vieții, coordonate 
cu măsurile de atragere de investiții. 

• Asigurarea serviciilor de care navetiștii au nevoie (ex. transport public, informare etc.), 
pentru a le facilita accesul la locurile de muncă din Capitală.  

• Încurajarea activă a procesului de imigrație (din țară și din străinătate), prin 
promovarea oportunităților oferite de piața forței de muncă din Capitală și prin 
parteneriate cu alte autorități locale/ instituții.   

• Organizarea unor cursuri de specializare/ școli informale, în conformitate cu nevoile 
din piață, organizarea de programe accelerate de tip ”bootcamps” care să acopere 
lipsurile de competențe, conform cerințelor pieții (acestea se concentrează atât pe 
programare, cât și pe competențe antreprenoriale și de business, în mod intensiv).  

• Facilitarea dialogului între mediul de afaceri și reprezentanții sistemului de educație 
(liceal și universitar), în vederea adaptării ofertei educaționale la nevoile angajatorilor.  

• Dezvoltarea de competențe prin sprijinirea accesului la învățământul terțiar, corelarea 
criteriilor de angajare cu competențele profesionale și sprijinirea reprofilării/ 
recalificării. 

• Sprijinirea dezvoltării învățământului profesional dual, pe baza unei implicări mai 
active a sectorului privat în procesul de formare inițială a forței de muncă.  

• Recalificarea persoanelor care ar putea fi influențate negativ de automatizare.  

• Acordarea unor facilități pentru companii astfel încât acestea să investească în 
formarea angajaților la locul de muncă și sprijinirea uceniciei. 

 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților; 

• Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

• Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și chiar globală de investiții și 
atragerea de forță de muncă din străinătate. 
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• Oferirea unor servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră organizate în așa 
fel încât să răspundă nevoilor reale ale studenților. De asemenea, municipalitatea ar 
putea crea o punte de legătură între tineri aflați la început de drum în cariera 
profesională și posibili angajatori, prin crearea unui portal online de locuri de muncă 
adresate proaspeților absolvenți în care cererea să se regăsească cu oferta, într-un 
cadru al vizibilității competențelor. 

 

2.2.3. INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ȘI COMERȚ EXTERIOR 

Figura  15. 
Top 10 

companii din 
perspectiva 
participării 

străine și top 
10 investitorii 

străini 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Conform studiului realizat de Banca Națională a României, ”Investițiile străine directe în 
România în anul 2018”, în Regiunea București-Ilfov, la sfârșitul anului 2018, valoarea 
investițiilor străine directe (ISD) era de 49,250 milioane de euro, reprezentând 60.7% din 
total ISD. Acestea au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiție 
directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfășurare a activității economice. 
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Conform aceluiași studiu, Bucureștiul a atras ISD-uri în valoare de 41,273 milioane euro, 
adică 56% din total ISD, cu 6.5% mai mult comparativ cu anul 2017. La începutul anului 2018, 
capitalul social subscris de către străini a fost de 24.3 miliarde de euro, plasând Capitala pe 
primul loc, cu o valoare a ISD/capita de 11,552 mii euro.   
 
Față de anul 2007, numărul de firme cu capital străin a crescut cu 47%, iar capitalul social s-
a triplat. În anul 2018, numărul acestora a ajuns la 100,981 societăți comerciale cu 
participare străină la capitalul social și o valoare totală a capitalului subscris ușor mai mare 
comparativ cu anul 2017 (mai exact cu 1%). Conform estimărilor, valoarea capitalului străin 
subscris reprezintă aproximativ 36% din PIB-ul Municipiului municipiului București. Capitala 
este preferată mai ales de investitorii din Cipru, Olanda, Spania, Marea Britanie, 
Luxembourg, Germania, Italia, Austria sau Franța și mai ales pentru dezvoltarea activităților 
de comerț. 
 
Activitatea de comerț exterior a municipiului București s-a concretizat în anul 2019 în 
exporturi FOB  de circa 12 miliarde euro, respectiv în importuri de circa 27 miliarde euro Prin 
urmare, balanța comercială a municipiului București este una negativă în intervalul de 
analiză, chiar dacă acesta contribuie cu 17.6% la exporturile naționale. Capitala este lider 
detașat al exporturilor, situație explicată mai ales prin numărul mare al companiilor cu fabrici 
în țară, dar cu sediul social înregistrat în București. 
 

Figura  16. Dinamica exporturilor și importurilor municipiului București, în perioada 2011-
2019, mii euro 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 
 

Cea mai mare cerere pe piețele străine a fost înregistrată pentru serviciile de telecomunicații, 
informatice și informaționale, produsele din categoriile mașini, aparate și echipamente 
electrice, produse vegetale, minerale sau chimice. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București este cel mai 
atractiv centru urban din țară 
pentru investitorii străini, clasându-
se- pe primul loc în cazul majorității 
indicatorilor economici 

• Bucureștiul este dotat cu o 
infrastructură digitală de bună 
calitate, iar alături de capitalul 
uman calificat, reprezintă 2 
caracteristici de atractivitate 
importante pentru investitori. 

• Municipiul București conduce topul 
exporturilor naționale, iar valoarea 

• Raportul in-out sau efervescența din 
mediul privat versus companiile cu 
capital străin care și-au stopat 
activitatea este mai ridicat pentru anul 
2018 – 1.43%. 

• Există foarte multe radieri de societăți 
cu participare străină, ceea ce poate să 
însemne că aceste firme nu au reușit să 
crească pe piața națională și și-au 
încetat activitatea. 

• Investițiile realizate de companiile 
românești în străinătate (numărul ISD-
urilor deținute de investitorii români în 
străinătate) sunt foarte reduse, 
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acestora a crescut cu aproape 50%, 
în intervalul 2011-2019.. 

plasând România pe ultima poziție în 
regiune. 

• Majoritatea antreprenorilor întâmpină 
obstacole în procesul de 
internaționalizare: lipsa cunoștințelor, 
conexiunilor sau a informațiilor despre 
piața țintă.  

• Lipsa unui instrument de reprezentare 
economică, eficient și coerent, a unor 
business-uri cu potențial de scalare și 
penetrare a piețelor externe, limitează 
creșterea nivelului de reprezentare a 
firmelor românești pe piețele străine. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Capitala prezintă un potențial deosebit pentru antreprenoriatul digital și meseriile 
viitorului, care nu necesită prezența fizică la birou. Rata de creștere  a utilizării 
infrastructurii digitale este ridicată, ceea ce poate sugera că mediul de business pentru 
antreprenorii digitali se va îmbunătăți semnificativ în viitorul apropiat. 

• Totodată, imaginea municipiului București la nivelul mediului de afaceri național și 
internațional este mai degrabă negativă, acesta fiind asociat cu o calitate scăzută a 
vieții, aglomerație, corupție etc. Aceasta, alături de prezenta slabă pe scena 
economică europeană și globală pot conduce la o creștere a numărului de radieri de 
societăți cu participare străisnă și o scădere a ISD. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Constituirea unei identități a municipiului/ zonei metropolitane și promovarea activă 
a acesteia –branding și strategie de marketing  

• Crearea unei structuri / birou pentru relația cu investitorii și relații publice 
(internaționale), pentru atragerea investițiilor străine și creșterea notorietății 
Capitalei la nivel internațional.  

• Promovarea Capitalei la nivel internațional ca destinație de afaceri prin participarea 
în rețele și la evenimente de profil și prin intermediul unor “pachete de promovare” 
definite pe baza unei strategii de marketing internațional 

• Dezvoltarea unei platforme de sprijin de tip one-stop-shop pentru companiile locale 
și internaționale, care să ofere suport în toate fazele de dezvoltare ale unei afaceri și 
totodată să ajute expații cu informații utile privind viața de zi cu zi în municipiul 
București (ex. https://viennabusinessagency.at/) 

• Sprijin pentru dezvoltarea unor birouri de promovare/ de reprezentare economică pe 
piețele străine, care să promoveze interesele companiilor și să ofere informații 
despre piețele globale 

• Dezvoltarea unor rețele de incubatoare și acceleratoare de afaceri care să aibă și rolul 
de încurajare a internaționalizării sau acordarea de sprijin pentru infrastructurile deja 
existente pentru a-și diversifica portofoliul de servicii pentru IMM-uri. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Comunicarea și promovarea inițiativelor, proiectelor și evenimentelor din municipiu  

• Dezvoltarea unei platforme online prin care administrația publică lansează 
provocări, iar antreprenorii pot să vină cu soluții de business pentru rezolvarea lor 
(”concursuri online de soluții”). 

• Susținerea efortului de internaționalizare printr-o vizibilitate mai mare a 
universităților și institutelor de cercetare în acțiunile de promovare și de branding al 
orașului (de la aspecte ce țin de materialitatea spațiului urban, până la aspecte ce țin 
de elaborarea ghidurilor turistice sau al efortului de atragere al investitorilor) 
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2.2.4. CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Figura  17. 
Infrastructurile 

de CDI din 
municipiul 
București 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

În 2018 Regiunea București-Ilfov concentraează aproximativ 57-70% din personalul 
organizațiilor de CDI din țară. În ultimii ani, respectiv între 2016 și 2018, Capitala a 
înregistrat o ușoară scădere a numărului salariaților din CDI (-2,02%), pâstrându-și însă 
poziția fruntașă în topul național. În ceea ce privește cheltuielile din activitatea de CDI, 
municipiul București s-a clasat pe primul loc până în anul 2016, fiind surclasat începând cu 
2017 de județul județul Ilfov. În anul 2018 municipiul București se menține pe cea de-a doua 
poziție, județul Ilfov depășind valoarea cheltuielilor din capitală cu 28%.  
 
Conform analizei Patronatului Investitorilor Autohtoni,  pe baza raportului dintre numărul 
de contracte de muncă în sectorul CDI și numărul total de contracte de muncă (la 1.000 de 
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contracte), municipiul București, alături de Ilfov, Cluj și Iași, prezintă cel mai ridicat potențial 
de inovare din România. 
 
Pe teritoriul Municipiului municipiului București se remarcă prezența mai multor tipuri de 
organizații ce desfășoară activități de CDI: institute de cercetare-dezvoltare, centre de 
cercetare, întreprinderi, centre de transfer tehnologic și de informare tehnologică, 
respectiv entități de inovare. Acestea sunt completate de infrastructurile și serviciile de 
sprijin pentru afaceri – incubatoare, parcuri industriale și o serie de clustere în domenii 
relevante, la care companiile locale pot adera. 
 
Municipiul București polarizează actorii din mediul privat activi în domeniul inovării, 
organizațiile cu rol de suport pentru antreprenoriat și inovare și evenimentele de afaceri și 
CDI. Concentrarea acestora din urmă se realizează preponderent în zonele Romexpo – zona 
tradițională pentru târguri și expoziții, zona Barbu Văcărescu – Fabrica de Glucoză (Hotel 
Caro), Universitatea Politehnică, zona centrală și hoteluri și săli de evenimente cu 
capacitate mare (de exemplu, cinema) pentru evenimente punctuale.  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Municipiul București este cel mai 
important pol de competitivitate 
națională în domeniul cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI), clasându-
se pe primul loc la nivel național 

• Regiunea București-Ilfov se 
caracterizează printr-un aport ridicat 
la cercetarea la nivel național, prin 
ponderile crescute ale numărului de 
cereri de brevete de invenție depuse 
sau de reviste indexate/cotate ”ISI” 

• Aflat în imediata proximitate a 
Capitalei (în prima coroană de 
localități), Măgurele reprezintă cel 
mai important pol de cercetare 
fundamentală în fizică la nivel 
național, recunoscut la nivel 
european 

• Deși municipiul București este 
principalul pol de competitivitate 
națională în domeniul cercetare-
dezvoltare-inovare, ecosistemul local 
de CDI este destul de slab dezvoltat, 
prezentând un grad redus de 
colaborare și de intensitate a CDI, 
precum și o calitate modestă a 
instituțiilor de cercetare.  

• Cooperarea între actorii din sfera 
inovării (ideal cvadruplu helix – 
autorități publice, mediul universitar, 
mediul de afaceri și societatea civilă) 
este relativ redusă, organizațiile/ 
instituțiile desfășurându-și propriile 
proiecte.  

• In ultimii ani Capitala a înregistrat o 
scădere a numărului personalului 
specializat, păstrându-și însă poziția 
fruntașă în topul național. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Având în vedere rolul de centru economic național al municipiului București și 
atractivitatea acestuia pentru investiții străine, tendința de asigurare a unei 
infrastructuri de târguri și expoziții la standarde europene se manifestă prin 
inițiative legate de modernizarea și dezvoltarea zonei ROMEXPO, construirea unui 
nou complex expozițional în interiorul Capitalei sau coordonarea cu Consiliul 
Județean Ilfov pentru constituirea unui noi centru expozițional și de afaceri, de 
exemplu în zona Măgurele. 

• Platforma de cercetare din orașul Măgurele creează premizele dezvoltării unui parc 
științific de ultimă generație, care să faciliteze dialogul dintre cercetare-dezvoltare 
și lumea academică, pe de o parte, și sectorul antreprenorial și de afaceri, de cealaltă 
parte. Parcul științific, în curs de realizare , va contribui la dezvoltarea 
antreprenorialului inovator la nivel regional și național, prin crearea de legături între 
industrie și cercetare și prin asigurarea cadrului necesar dialogului permanent între 
cele două. 
 



26 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Promovarea și comunicarea rezultatelor cercetării autohtone și încurajarea 
transferului tehnologic, facilitarea parteneriatelor și participarea activă în procesele 
de descoperire antreprenorială.  

• Dezvoltarea programelor de tipul ”Parteneriate pentru inovare” (în sistem 
quadruple helix, cu accent pe încurajarea companiilor să coopereze cu 
universitățile/institutele de cercetare pentru a dezvolta soluții inovatoare). 

• Susținerea activă (de ex. prin organizarea de întâlniri între administrație, mediul de 
afaceri local, cel universitar și de cercetare, organizații-catalizator, prin sprijin 
pentru derularea unor proiecte de cercetare de anvergură etc.) a dezvoltării 
clusterelor de inovare.  

• Dezvoltare a unor programe de promovare a carierei de cercetător în rândul 
tinerilor (începând cu ciclul gimnazial), organizarea de vizite de studiu pentru elevi 
în unități de cercetare (de ex. în cadrul activităților de tip ”Școala Altfel”) 

• Înfințarea, în PPP, a unor hub-uri pentru educație STEAM a elevilor, dotarea, inclusiv 
cu sprijinul sectorului privat, a laboratoarelor școlare cu echipamente de ultimă 
generație și formarea cadrelor didactice pentru utilizarea acestora. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Servicii de consultanță bazată pe implicarea comunității academice în colectarea de 
date necesare studiilor de fundamentare a măsurilor publice 

• Sistem de micro-granturi de cercetare destinate comunității academice, alocate pe 
baze competitive și focalizate asupra unui domeniu de intervenție (cercetare 
aplicativă ale cărei rezultate ar putea fi utilizate în dezvoltarea socio-economică la 
nivel local 

• Cercetarea cu caracter aplicativ este înțeleasă ca activitate ce ar putea contribui la 
dezvoltarea orașului, în măsura în care se identifică și se dezvoltă un mecanism de 
colectare sistematizată și riguroasă a unor date despre București care, prin prelucrări 
și analize științifice, ar putea oferi perspective privind rezolvarea unor probleme 
locale.  

• Se consideră că activitățile de cercetare și rezultatele aferente acestora ar putea viza 
mai multe domenii în care pot fi articulate colaborări constructive între 
municipalitate și sectorul de cercetare în vederea colectării, prelucrării și analizei 
datelor ce ar putea fi valorificate atât pe plan științific, cât și pe planul politicilor 
publice. 

• Crearea premizelor dezvoltării unei culturi a colaborării inter-instituționale și care, 
pe de altă parte, să sprijine universitățile și institutele de cercetare în efortul de 
internaționalizare.  

• Finanțarea vizitelor de lucru în București, participarea la conferințele academice (în 
calitate de vorbitor cheie -„keynote speaker”) sau participarea la evenimente 
publice ale unor cercetători prestigioși pe plan internațional, care fac parte din 
grupuri de cercetare consolidate și care beneficiază de resurse pe plan științific.  

• Organizarea de evenimente care să pună bazele unor parteneriate ale instituțiilor de 
cercetare din București (universități, centre, institute) cu instituții de cercetare din 
străinătate.  
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2.3. PROFILUL SPATIAL ȘI FUNCTIONAL 

2.3.1. LOCUIREA  

Figura  18. 
Evoluția 

dezvoltării 
municipiului 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Bucureștiul prezintă o mare varietate de organizare a zonelor de locuit, de la cele cuprinse în 
țesuturile de locuințe individuale, până la marile ansambluri de locuințe, care sunt de 
mărimea unor orașe mijlocii sau mari din România. Această varietate a zonelor de locuit 
necesită abordări nuanțate în dirijarea investițiile publice, în primul rând pentru cele dedicate 
lucrărilor de întreținere a rețelelor de infrastructură și a căilor de comunicație, precum și 
pentru direcționarea realizării noilor locuințe prin Regulamentele Locale de Urbanism (RLU). 
 
În prezent, exceptând zona centrală, aproximativ 14% din suprafața capitalei este ocupată de 
locuințe colective  și 18% de locuințe individuale. Principalele zone de locuințe colective se 
regăsesc în exteriorul inelului median, în partea de vest, est și sud-est a Capitalei. Zonele de 
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locuire individuală se regăsesc mai degrabă la periferia orașului sau în interiorul inelului 
median. Datorită accesibilității ridicate și a proximității față de dotări și de instituțiile publice 
de interes municipal sau național, locuințele individuale din interiorul inelului median au 
preluat între timp funcțiunea de servicii sau alimentație publică. 
 
Vechimea stocului de locuințe este în directă corelare cu politicile de locuire, aplicate în 
special în a doua jumătate a secolului XX. Astfel, cea mai mare pondere o au blocurile de 
locuințe construite între anii 1945 și 1989, cu un vârf de dezvoltare în perioada ulterioară 
cutremurului din anul 1977, respectiv în perioada 1978–1989. 
 
Mai mult de 50% din fondul de locuințe al Bucureștiului are o vechime mai mare de 50 de ani. 
În plus, faptul că majoritatea locuințelor se află în proprietate privată reprezintă un 
dezavantaj în implementarea politicilor de reabilitare a clădirilor, deoarece presupune 
existența unor mecanisme dedicate și eficiente de negociere între municipalitate și 
proprietarii de drept ai imobilelor.  
 
Dotările pentru ansamblurile de locuit au fost construite după principiile de proiectare ale 
anilor ’1970. În momentul de față însă, logica lor de funcționare este afectată de centrele 
comerciale mari și de rețelele de magazine. Din acest motiv, ele pot primi, în viitor, mai multe 
funcțiuni comunitare, care să le transforme în centre de cartier viabile. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Diversitatea tipologică este 
principala caracteristică a fondului 
de locuințe bucureștean, atât ca 
vechime, cât și ca sisteme 
constructive, ca regim de 
construire sau ca mod de locuire. 

• Pe baza indicatorilor privind 
ponderea locuințelor ocupate de 
două sau mai multe gospodării, 
pentru principalele tipuri de 
locuințe, rezultă că, în medie, 
stocul de locuințe al Municipiului 
București nu exprimă tendințe de 
supra-aglomerare. 

 

• Lipsește o politică urbană coerentă 
dedicată locuirii bucureștene. 

• Dată fiind ponderea stocului de locuințe 
dezvoltate în perioada socialistă din 
totalul numărului de locuințe disponibile, 
suprafața medie locuibilă pe persoană 
este mult sub media altor capitale 
europene. 

• Gradul de asigurare cu dotări urbane 
corespunzătoare, raportate la densitățile 
ridicate ale populației din marile 
ansambluri de locuințe este 
nesatisfăcător. 

• Lipsesc investițiile publice în dezvoltarea 
stocului de locuințe, precum și 
mecanismele financiare de susținere a 
operațiunilor de reabilitare a fondului 
locativ aflat în proprietate privată. 

• Cererea de locuințe a condus la extinderi 
necontrolate, procesul de expansiune 
urbană manifestându-se atât la periferie, 
cât și în localitățile periurbane. Noile 
dezvoltări s-au făcut fără reglementări 
urbanistice, nu au fost însoțite de dotări și 
de o tramă stradală adecvată. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• In ceea ce privește vârsta populației, se observă la nivelul municipiului următoarele 
tendințe: 

- Perimetrul central cuprinde zone cu un procent relativ mare, de peste 20%, în 
care locuiește o populație vârstnică, adăpostită de un fond construit realizat 
înainte de anul 1945; 

- Periferia este caracterizată de extinderi necontrolate, cu locuințe ocupate de o 
populație preponderent tânără; 
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- Există zone ample care au un parcelar subdimensionat, dar cu o pondere mare 
a populației tinere, peste care se suprapun zone de sărăcie extremă. 

• Tendințele de extindere a periferiilor, cu locuințe preponderent individuale, impun 
gândirea unor politici care să limiteze expansiunea necontrolată a proiectelor cu 
densități reduse, deoarece ele duc la consumuri ineficiente de teren. Locuirea 
bucureșteană devine treptat o problemă a întregii zone metropolitane a Bucureștiului. 

 

Figura  19. Locuințe terminate la sfârșitul anului, din fonduri private 

 
Sursa: Prelucrare a indicatorului LOC104B , din baza de date INS Tempo [16.09.2019]. 

 

Recomandăr
i pentru 
strategie 

• Realizarea unui ghid de soluții/catalog pe teme de interes pentru asociațiilor de 
proprietari, după cum urmează: 
- Folosirea teraselor blocurilor de locuințe pentru activități comune, în aer liber, 

în funcție de structura demografică și socială a ansamblurilor existente într-un 
anumit cartier; 

- 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; 

- Completarea și optimizarea traseelor de biciclete și a celor de alergare, astfel 
încât ele să formeze rețele și bucle coerente, proiectate după nevoile și după 
pregătirea fizică a utilizatorilor; 

- Variante pentru diversificarea activităților care presupun mișcare în aer liber 
din cadrul ansamblurilor de locuit și al cartierelor; 

- Transformarea propunerilor făcute în soluții modulare, eficiente, interesante și 
durabile. 

• Proiectarea și testarea stimulentelor financiare și a celor nefinanciare care 
încurajează adopția soluțiilor propuse în catalog. 

• Identificarea imobilelor aflate în proprietatea autorităților publice și valorificarea lor 
pentru îmbunătățirea dotărilor publice, în special pentru creșe, pentru grădinițe, 
pentru școli sau pentru centrele sociale 

• Identificarea și cartarea dotărilor de cartier, la nivel de ansamblu de locuit; 
identificarea spațiilor, a clădirilor sau a părților de clădiri abandonate, precum și 
proprietarilor spațiilor sau a clădirilor care alcătuiesc dotările de cartier; 

• Proiectarea și validarea unui set minim de indicatori, relevanți pentru analize 
tipologice, pentru etapizarea reparațiilor capitale, precum și pentru modelarea 
comportamentului diferitelor ansambluri la seism; 
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• Întocmirea listelor de priorități pentru ansamblurile care necesită reparații capitale 
și propunerea de mecanisme financiare de susținere a proprietarilor în operațiunile 
de reabilitare 

• Cartarea rezervelor de teren disponibile în fiecare cartier, incluzând atât 
identificarea proprietarilor terenurilor blocate, cât și terenurile cu proprietari 
neidentificați; 

• Proiectarea mecanismelor de supra-impozitare pentru terenurile blocate, precum și 
a mecanismelor de transfer al proprietății asupra terenurilor cu proprietari 
neidentificați, astfel încât Primăria Municipiului București să își refacă, treptat, 
fondul funciar; 

• Definitivarea unui mecanism de planificare pentru zona metropolitană a 
Bucureștiului pentru definirea zonelor de intervenție strategică, prin intermediul 
unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudețean (PATZ–IJ) sau unui Plan de 
Amenajare a Teritoriului Zonal Regional (PATZ–R); 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Plan urbanistic/ planificare pe cartiere 20 minutes walk – pondere planificată de 
rezidențial, dotări, recreere etc. 

• Dezvoltarea de ansambluri de locuințe colective în PPP pe terenurile nefolosite (ex. 
în lungul căilor ferate) 

• Extinderea programului de reabilitare a blocurilor la nivelul întregului oraș 

• Pictarea fațadelor blocurilor, la scară extinsă, pentru schimbarea acestei dimensiuni 
a peisajului urban (cu participarea unor specialisti în domeniu – artiști, studenți etc); 

• Renovarea blocurilor standardizate construite în perioada comunistă: schimbarea 
lifturilor, reamenajarea fațadelor blocurilor 

• Rezolvarea problemelor legate de locuințe – acordarea de locuințe sociale, 
clarificarea unor situații de locuire ilegală 

• Incurajarea sentimentului de apartenenta al cetatenilor fata de cartier – de ex. 
stimulare grupuri de initiative civica, asociatii de proprietari.  - Companie municipal 
care administreaza cartierele (model Helsinki – adaptat la conditiile locale) 
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2.3.2. PIAȚA IMOBILIARĂ 

Figura  20. 
Distribuția 
locuințelor 
construite 
după anul 

2000 și a celor 
cu unități 

disponibile la 
vânzare; 

distribuția 
clădirilor de 

terenuri; 
rezerve de 

teren 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Analiza evoluției pieței imobiliare în ultima decadă a relevat o dezvoltare accentuată a zonei 
de nord a capitalei, care datorită investițiilor constante în spații comerciale sau de birouri, a 
condus și la consolidarea pieței rezidențiale de valori premium. Zona de nord este atractivă 
mai ales datorită accesibilității sporite către aeroportul internațional, fiind deservită și de 
importante spații de agrement și loisir. 
 
Piața rezidențială este una în creștere, deși cu randamente ale investițiilor mult mai mici 
decât piața de birouri și spații comerciale. Scăderea prețurilor de vânzare din 2008 s-a făcut 
simțită până în anul 2014 (unul de referință la nivel național) – când  prețurile au început să 
crească din nou, acest segment înregistrând o evoluție ascendentă de atunci și până în 
prezent. Periferia este dominată de ansamblurile rezidențiale de mari dimensiuni, excepție 
făcând sub-piețele de vest și de est. În continuare, piața de sud este cea mai puțin căutată, 
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mai ales cartierul Rahova – unde încă se găsesc o serie de loturi mari de teren amplasate în 
zone accesibile și cu potențial de dezvoltare. Sub-piața de vest, datorită perspectivelor 
oferite de finalizarea noii magistrale de metrou, este foarte activă. 
 
Piața de birouri, pentru anul 2019, se găsește într-o situație de stabilitate, datorită unei 
creștere a valorilor chiriilor prime, cu o scădere a ratelor de birouri libere/neocupate și o 
cerere în creștere (încă din anul 2017 – an de referință – când s-au atins noi valori maxime 
pentru ocuparea spațiilor și valori minime pentru rata de neocupare). Pentru București, 
valoarea chiriilor prime s-a menținut pentru cinci ani la rând la nivelul de 18,5 euro/m2/lună, 
sub valorile înregistrate în principalele orașe din Europa de Vest, cât și a unora din orașele 
din proximitate, precum Atena, Istanbul sau Budapesta. Astfel că, pentru București 
oportunitățile de dezvoltare sunt prezente, atât ca disponibilitate a terenurilor sau a 
spațiilor, cât și a forței de muncă. 
 
În piața spațiilor comerciale, cererea pentru spații comerciale prime este în continuare în 
creștere. Chiriile din centrele comerciale de top au avut tendința de a se stabiliza de-a lungul 
anului, existând un decalaj mare între nivelurile acestora și ale celor din spațiile comerciale 
stradale. 
 
Piața spațiilor industriale/logistice se manifestată prin tendința de amplasare a spațiilor 
dedicate în afara limitelor municipiului, în lungul principalelor trasee de transport rutier sau 
pe cale ferată, precum și în apropierea nodurilor intermodale. 
 
Referitor la piața terenurilor, pentru perioada 2017-2018, zonele cu cele mai mari și multe 
tranzacții, rămân cele de vest și de nord, cu un accent pus pe dezvoltarea segmentului de 
birouri. Pentru anul 2019, dominante au fost terenurile pentru segmentul rezidențial, zona 
de est fiind favorită, susținută și de dezvoltarea nodului comercial deja prefigurat (nodul de 
la ieșirea spre autostrada A2), dar și zona Tineretului – Timpuri Noi, sau zona Gării de Nord.  
 
În domeniul locuirii și a găzduirii activităților economice, municipalitatea nu asigură o ofertă 
și o strategie demne de un jucător important pe piață, în lipsa unei politici publice locale de 
atragere și exploatare a fondului imobiliar din proprietate în favoarea micilor întreprinzători 
și investitori, pe o piață concurențială. Așadar, acest fond imobiliar generează mai degrabă 
cheltuieli asociate resurselor implicate în conservarea, întreținerea și protejarea clădirilor 
din proprietate împotriva vandalismului. În altă ordine de idei, mare parte din locuințele 
deținute de municipalitate se regăsesc în cartiere vechi și în clădiri de patrimoniu, care 
necesită lucrări de restaurare, conservare și protecție, cu menținerea continuității în 
funcționare, a creării premiselor locuirii în condiții bine determinate, respectiv a generării 
de venituri pentru municipalitate.   
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Stocul total de spații de birouri în 
București a atins noi valori maxime în 
anul 2019, și împreună cu orașele 
regionale analizate, conturează 
apariția unui nou rival pe piața 
Centrală și de Est. 

• Bucureștiul este atractiv într-o măsură 
foarte mare și pentru amplasamentele 
cu funcțiuni logistice sau comerciale, 
datorită capacității financiare, 
prezenței aeroportului, investițiilor în 
infrastructura de transport de la nivel 
metropolitan, dar și creșterii 
producției, vânzărilor cu amănuntul și 
a comerțului. 

• Piața rezidențială românească 
rămâne în urma celei occidentale, în 
ceea ce privește structura 
proprietății, cu o pondere de peste 
95% locuințe proprietate personală, 
lăsând piața de închiriere 
nedezvoltată și nereglementată. Ca și 
în cazul prețurilor medii de vânzare, 
Bucureștiul înregistrează cele mai 
mici valori medii ale chiriilor la nivel 
european, depășind doar Sofia. 

• Spațiile comerciale stradale sunt în 
pericol de dispariție, datorită lipsei 
investițiilor și a lucrărilor de 
întreținere și regenerare, imaginii 
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• Piața imobiliară se extinde dincolo de 
limitele municipiului, influențând 
dezvoltarea la nivel de zonă 
metropolitană. Cu precădere, prima 
coroană de localități din jurul 
municipiului este cea mai afectată/are 
cele mai mari beneficii din dezvoltarea 
sectorului imobiliar. 

urbane neatractive din unele zone și 
datorită comerțului electronic. 

• Sub-piețele analizate prezintă o 
dezvoltare inegală și dezechilibrată, 
cu ritmuri și cu intensități diferite ale 
investițiilor, fie publice, fie private 
(supraaglomerarea zonei de nord și 
stagnarea economică a zonei de sud, 
prin accentuarea unor zone de 
sărăcie, de exemplu, în Sectorul 5). 

• Morfologia urbană existentă este 
afectată de numeroasele „îndesiri”, 
care au schimbat caracterul unor 
zone dominate de locuințe 
individuale, sau proiectarea unor 
ansambluri noi în zone 
neconstruite/dezvoltate, cu un grad 
de dotare precar. 

• Evaluarea proprietăților și sistemul 
actual de impozitare a proprietăților 
private este bazat pe localizarea 
construcției și nu pe valoarea de piață 
a acesteia, ceea ce limitează 
încasările la bugetul local. 

• Dezvoltarea imobiliară se realizează 
într-un ritm mult mai alert decât cel al 
controlului autorităților locale (PMB 
sau Primăriile de Sector), rolul 
acestora fiind minimal în aplicarea 
reglementărilor urbanistice.  

• Fondul imobiliar al municipalității 
este în mare parte format din clădiri 
degradate și nu este exploatat la 
întregul său potențial, aceasta fiind 
un jucător nesemnificativ pe piața 
imobiliară locală, atât pe segmentul 
rezidențial, câț și comercial.  
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Investițiile anunțate pentru perioada următoare, fie că sunt pe piața rezidențială sau 
pe cea a birourilor, sunt concentrate în jurul zonelor în care există proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii (în implementare sau viitoare). Se remarcă o extindere și 
o diversificare a zonelor de investiții, cu noi opțiuni de dezvoltare în sub-piețele de 
vest sau est. Zona de sud oferă încă oportunități pentru investiții, atât datorită 
prețurilor scăzute, cât și a disponibilităților terenurilor libere sau ocupate de industrii 
nefuncționale (terenuri cu suprafețe mari și racordate la toate utilitățile necesare). 
Se observă și creșterea interesului pentru investițiile în interiorul orașului, ca răspuns 
la limitarea timpilor necesari deplasării și întărirea unor poli excentrici, precum 
Timpuri Noi sau Expoziției. 

• Piața birourilor este una dintre cele mai atractive piețe pentru investiții, iar factorii 
atractivității sunt legați de conectivitate, mobilitate, accesibilitate, în domenii 
cruciale precum transportul, IT&C sau atragerea forței de muncă. Bucureștiul are 
încă șansa să crească și să dezvolte inteligent, susținut de puterea economică și de o 
forță de muncă specializată și calificată în domenii de excelență. 

• Prin valorificarea punctelor forte ale aglomerărilor urbane mari, precum este 
Bucureștiul cu zona sa extinsă, apare oportunitatea de a dezvolta zone funcționale 
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complexe, unde sectorul comercial este unul suport, adiacent spațiilor de birouri sau 
culturale. Astfel este creată posibilitatea generării unui trafic continuu de 
consumatori și de utilizatori, și, implicit, sunt evitate a fi create zonele lipsite de 
activitate în zilele libere, de exemplu. 

• Schimbarea modelului comportamental al cumpărătorilor, al companiilor, 
angajaților sau al turiștilor se va răsfrânge asupra cererii de pe piața imobiliară (cu 
implicații în toate componentele: rezidențial, de birouri, comercial, 
logistic/industrial). Nu mai sunt căutate doar spații locative, de birouri sau 
comerciale, ci zone atractive, unde factori precum accesibilitate, imagine urbană, 
spații publice / verzi sau dotări sunt foarte importanți. Totodată, oferta va fi 
influențată de creșterea costurilor de construcție, pe fondul creșterii salariilor din 
domeniu, a costurilor materialelor și energiei, a penuriei de forță de muncă, a 
exigențelor de mediu și eficiență energetică tot mai ridicate, aspecte care vor 
concura toate spre o creștere a prețurilor de vânzare. 

 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Încurajarea dezvoltării unor noi zone de birouri și activități economice în afara zonei 
centrale și de nord, cu precădere în partea de sud-vest a municipiului, dintre acestea 
zona Antiaeriană (Sectorul 5) prezentând un potențial unic în momentul de față la 
nivel regional și având posibilitatea de a echilibra în oarecare măsură dezvoltarea 
polarizată nord-sud a Capitalei; 

• Identificarea unor posibile amplasamente, cu precădere în zonele de sud (în 
cartierele Rahova sau Berceni, pe loturile mari de teren disponibile), de est sau vest, 
în care ar trebui încurajată construcția de locuințe noi, prin crearea unor 
parteneriate strategice cu investitorii privați care s‐au dovedit a fi actori principali în 
dezvoltarea zonelor de atractivitate, fie că sunt zone de birouri, comerciale sau 
rezidențiale; 

• Creșterea capacității și dezvoltarea rețelei de utilități – planificarea dezvoltării 
urbane, cu limitarea expansiunii urbane necontrolate, utilizarea spațiilor nefolosite 
și revitalizarea acestora cu noi funcțiuni; 

• Limitarea expansiunii urbane necontrolate și asigurarea echilibrului dintre 
expansiune, accesibilitate și echipare edilitară, prin instrumente de reglare a pieței 
de tipul scuturilor de taxe și a încurajării dezvoltării preferențiale în anumite zone 
ale orașului (de exemplu Antiaeriană, Ghencea, Progresul/Giurgiului). 

• Valorificarea în scop economic (comercial, birouri) a patrimoniului construit (inclusiv 
public) din zona central–istorică a orașului, după modelul majorității capitalelor 
europene, prin îmbunătățirea imaginii urbane, reabilitarea / restaurarea clădirilor de 
patrimoniu (în primă fază a clădirilor cu risc seismic, dar cu valoare identitară la 
nivelul orașului); 

• Creșterea atractivității cartierelor de locuințe existente, prin reabilitarea stocului 
existent, cu prioritate zero vizând clădirile care și‐au depășit ciclul de funcționare (au 
peste 50 de ani vechime – cartierele Titan, Berceni sau Militari). Introducerea unor 
sisteme inovative și a unor tehnologii noi în vederea reducerii consumurilor și a 
eficientizării din toate punctele de vedere a operării acestora; 

• Întărirea parteneriatelor public–private, în care administrația locală, prin mijloace de 
stimulare fiscală a investitorilor, să contribuie la dezvoltarea zonelor de interes 
economic sau social pentru aceasta, prin crearea unor zone atractive din punct de 
vedere al calității construcțiilor, a imaginii urbane și prin prezervarea interesului 
public (mai ales în noile zone de dezvoltare imobiliară precum Pipera, Theodor 
Pallady sau Militari). 

• Abordarea integrată de dezvoltare a teritoriului metropolitan, cu o privire critică, în 
primă fază, în zona periurbană a Municipiului București, alcătuită din prima coroană 
de localități din jurul Capitalei și în special în partea de nord și în partea de sud, zone 
deosebit de active din punct de vedere economic, cu o capacitate antreprenorială 
ridicată și profil economic complementar Capitalei. Dezvoltările imobiliare de pe 
limita municipiului (atât cea interioară, cât și cea exterioară) impun găsirea unui set 
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de măsuri integrate și comune unităților administrativ-teritoriale de bază (UATB) 
afectate, pentru a permite o creștere sustenabilă, în viitor (spre exemplu, în zone 
precum Prelungirea Ghencea, Militari sau Berceni – Popești Leordeni); 

• Reforma sistemului actual de impozitare a clădirilor, mai ales în zonele premium, 
evaluarea și diferențierea proprietăților în funcție de valoarea de piață, măsuri cu 
caracter punitiv pentru proprietarii care nu își îngrijesc proprietățile și care, astfel, 
contribuie la deteriorarea imaginii urbane a unui cartier / scăderea atractivității lui; 
supraimpozitarea de către primăriile de sector a terenurilor abandonate de către 
proprietari și a celor de tip brownfield, în vederea stimulării introducerii acestora în 
circuitul imobiliar (vânzare, dezvoltare etc.). 

• Identificarea cererii pentru locuințe accesibile / sociale ‐ și crearea unui stoc de 
locuințe publice de calitate – care, prin mecanisme specifice să sprijine categoriile 
defavorizate în procesul de achiziționare/ închiriere a unei locuințe. Implementarea 
de măsuri subsumate conceptului de locuințe accesibile /”affordable housing”, 
focalizate pe categoriile vulnerabile (introducerea de chirii subvenționate sau 
controlul chiriilor, de exemplu); 

• Reabilitarea fondului imobiliar al municipalității, cu prioritate a clădirilor de 
patrimoniu, în vederea exploatării lor eficiente, inclusiv în scop economic, printr-o 
politică de sprijinire a micilor întreprinzători și a investitorilor; 

• Accesul la finanțare înlesnit pentru categoriile defavorizate – regândirea 
programului guvernamental Prima Casă, astfel încât acesta să sprijine în mod real 
categoriile sociale expuse și să le asigure accesul la locuințe de bună calitate, în zone 
cu acces la dotări, servicii, infrastructură și facilități urbane. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Promovarea unui model urbanistic de dezvoltare în care să se încurajeze funcțiunile 
mixte. 

• O mai bună planificare urbană pentru a echilibra dezvoltarea diferitelor sectoare. 

• O mai mare concentrare pe proiecte imobiliare cu uz mixt, prin introducerea de 
stimulente către investitori interesați de acest tip de proiecte. 

• Introducerea de reglementări clare privind regulile de amengajare a locurilor de 
parcare pentru clădiri noi. 

•  Dezvoltarea de aplicații de parcare pentru hub-uri de birouri 

• Sistem centralizat online privind imobilele din București și regimul juridic al acestora 

 

  



36 

2.3.3. SPAȚIILE PUBLICE 

Figura  21. 
Distribuția 

spațiilor 
publice locale 

și 
reprezentative 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Aspecte cheie  

Spațiile publice punctuale, reprezentate de regulă prin scuaruri, piațete sau locuri de joacă 
pentru copii se regăsesc preponderent în zona centrală sau în incintele locuințelor colective. 
Nevoia de spații publice de mici dimensiuni se resimte mai ales în zonele cu locuințe 
individuale (Andronache, Industriilor, Cotroceni etc.). Lipsa de intervenții asupra spațiului 
public se remarcă mai ales în zonele periferice ale orașului, unde se regăsesc multe din 
ansamblurile noi de locuit (preponderent în zona de vest și sud-vest). 
 
Spațiile publice de tip suprafață, care acoperă marile parcuri ale orașului, se regăsesc 
preponderent în zonele cu densități mari ale populației, cum ar fi cartierele Pantelimon, 
Vatra Luminoasă, Kiseleff, Drumul Taberei, Balta Albă-Titan. Din păcate, aceste spații de 
amploare sunt intervenții realizate ante 1989. În ultimii 30 de ani nu s-au realizat intervenții 
majore de creare a unor spații publice reprezentative la nivel de oraș, fie ele parcuri sau 
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piețe publice. Spațiile publice de amploare lipsesc din zona centrală, cu precădere în partea 
de est a inelului central de circulație. 
 
Spațiile liniare se regăsesc preponderent de-a lungul marilor artere de circulație (Bulevardul 
Timișoara, Șoseaua Pantelimon, Șoseaua Ștefan cel Mare etc.). Aceste artere beneficiază de 
trotuare generoase, delimitate de regulă de vegetație de aliniament, ele fiind deservite de 
activități comerciale și de alimentație publică. Deși capacitatea lor este adecvată pentru 
fluxurile de pietoni care le tranzitează, calitatea imaginii urbane este una precară. 
Pavimentul este degradat, calitatea estetică a funcțiunilor de la parter este precară, 
mobilierul urban este degradat, nu există piste de bicicliști care să faciliteze parcurgerea lor 
în siguranță atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști etc. Pe de altă parte, spațiile liniare 
din zona centrală ar putea prelua rolul de spații publice de calitate, dar ele sunt în 
continuare blocate de autovehicule parcate pe trotuar. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Deși Sectoarele 2 și 6 duc lipsă de spații 
publice amenajate de mare amploare 
cum sunt cele amplasate în celelalte 
sectoare (Parcul Herăstrău, Parcul 
Tineretului, Parcul Titan, Delta 
Văcărești), acestea beneficiază de o 
serie de parcuri de dimensiuni mici sau 
medii (2–10 ha), care reușesc să 
deservească relativ satisfăcător cea 
mai mare parte a populației. 

• Un procent relativ mare din spațiile de 
dimensiuni mici sunt locuri de joacă 
pentru copii. 

• Spațiile publice punctuale sunt relativ 
bine dispersate în teritoriu și au o 
structură morfologică diversă, care 
permite reabilitarea și integrarea lor în 
sisteme mai ample de spații publice.  

• Curțile școlilor reprezintă o resursă 
importantă de teren pentru oraș. Ele 
pot fi convertite în spații semi-publice, 
accesibile comunităților după 
programul școlar; 

• Multe din spațiile de mici dimensiuni 
beneficiază doar de mobilier urban 
minimal și de iluminat public limitat, 
ele nefiind atractive pentru locuitorii 
din zonă. 

• Amplasarea necoordonată a 
publicității pe fațade afectează în mod 
negativ imaginea de ansamblu a 
spațiului public. 

• În lipsa unui program coerent de 
promovare a artei în spațiul public în 
București, de cele mai multe ori, 
intervențiile artistice ocupă 
conjunctural spațiile, fără a contribui 
semnificativ la creșterea calității și 
identității lor. 

• În general, rețeaua de spații publice nu 
cuprinde piețe sau zone pietonale 
ample care să susțină evenimente de 
interes pentru comunitate și vizitatori 

• Lipsa intervențiilor în spațiul public 
este cea mai vizibilă în zonele 
periferice ale orașului, unde sunt cele 
mai mult proiecte imobiliare noi. 

• La nivelul orașului nu se conturează o 
abordare unitară în crearea accesului 
la elementele de apă specifice orașului 
(Salba de Lacuri și Dâmbovița). 

• Din analiza distribuției toaletelor 
publice, cât și din analiza tipurilor de 
instalații de apă reiese slaba dotare a 
spațiilor publice și a parcurilor cu 
astfel de dotări esențiale 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Există un număr relativ mare de spații de tip suprafață care necesită reabilitare și 
pentru care se pot organiza concursuri de arhitectură și de urbanism. Spațiile 
identificate pentru fiecare sector în parte, sunt: Parcul Bazilescu (Sectorul 1), 
Parcul Motodrom, Parcul Sticlăriei și Parcul Verdi (Sectorul 2), Parcul Constantin 
Brâncuși, Parcul Unirii, Ștrand Cara-Titan (Sectorul 3), Parcul Natural Văcărești 
(Sectorul 4), Parcul Centenarului, Parcul Romniceanu, Parcul Izvor (Sectorul 5) 
respectiv Insula Lacul Morii și Parcul Grozăvești (Sectorul 6). O parte din aceste 
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spații au intrat deja într-un proces de reabilitare, care va trebui menținut, finalizat, 
și ulterior completat cu alte spații noi. 

• Majoritatea intervențiilor de reabilitare a spațiilor de mici dimensiuni s-a realizat 
cu materiale necorespunzătoare, fără un concept unitar și fără o atenție deosebită 
acordată detaliilor. O asemenea abordare se va dovedi ineficientă în timp, 
deoarece spațiile vor impune costuri de întreținere mai mari. O mare parte din 
spațiile punctuale pot fi revitalizate fie prin concursuri de arhitectură și urbanism, 
fie prin intervenții de acupunctură urbană, promovate de către Primăriile de 
Sector. 

• Bucureștiul dispune încă de rezerve considerabile de teren pentru a se dezvolta în 
continuare. Există încă aproximativ 1.523 ha de zone industriale abandonate sau 
în declin, care ar putea intra într-un proces de conversie funcțională, alături de 
aproximativ 2.984 ha de terenuri încă neconstruite. Cele mai ample rezerve de 
teren care pot fi valorificate se regăsesc în partea de sud, în zonele periferice. Tot 
în această parte a orașului se resimte cel mai puternic și lipsa spațiilor verzi (mai 
ales în Sectorul 5), de dotări dar și de locuri de muncă. Este astfel important ca în 
perspectiva utilizării rezervelor de teren  să se aibă în vedere mai ales realizarea de 
spații verzi ample și introducerea de dotări, altele decât locuirea. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Elaborarea catalogului de soluții tehnice și cu detalii principale de execuție pentru 
intervențiile în spațiile publice, care să ofere soluțiile de principiu pentru 
intervențiile în întregul oraș, pe tipuri de spații publice; 

• Cartarea și evaluarea detaliată a spațiilor cu acces public care se întind pe mai puțin 
de 3 hectare (spațiile punctuale) și alcătuirea unui pachet minim de dotare pentru 
spațiile punctuale, pornind de la catalogul de soluții și de la manualele de bune 
practici 

• Crearea unei baze de date comprehensive la nivelul Primăriei, cu situația la zi a 
elementelor de publicitate stradală și realizarea unui ghid de estetică pentru 
formele de publicitate stradală și alte tipuri de prezentări comerciale pentru 
centrul istoric al orașului; 

• Înființarea unui serviciu dedicat la nivelul Primăriei, care să ofere consultanță 
operatorilor economici privind forma, dimensiunea și estetica publicitară 

• Realizarea unei structuri de finanțare publică a artei urbane (similar cu modelul 
european „procent pentru artă”) și utilizarea ocazională a spațiului urban pentru 
expunerea lucrărilor de artă contemporană; 

• Analiza rețelei stradale minore și a încărcării ei, pentru a identifica variantele de 
proiectare a unei rețele coerente de piste de bicicletă, care să a asigure o legătură 
interesantă și sigură cu cele mai apropiate spații pentru petrecerea timpului în aer 
liber; 

• Proiectarea și testarea unui instrument pentru utilizarea diferențiată a străzilor 
secundare: de exemplu, pentru circulația autoturismelor în timpul săptămânii și 
pentru circulația pietonală, la sfârșiturile de săptămână; 

• Cartarea spațiilor abandonate, care pot asigura legături viabile în rețeaua actuală 
a spațiilor verzi, indiferent de regimul lor de proprietate, clasificarea lor tipologică, 
în funcție de activitățile pe care le pot găzdui și în funcție îmbunătățirile pe care le 
pot aduce portofoliului actual de servicii ecosistemice ale Municipiului București; 

• Organizarea, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, cu Primăriile 
Municipalităților străbătute de Colentina și de Dâmbovița, precum și cu Ordinul 
Arhitecților din România (OAR), a unui concurs internațional de soluții pentru 
amenajarea malurilor Colentinei și ale Dâmboviței 
 

Propuneri 
rezultate din 

• Intervenții de reabilitare a spațiilor publice, care să le transforme în puncte de 
atracție pentru locuitorii din zonă 
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procesul de 
consultare 

• Maparea spațiilor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului București și a stării 
în care se află acestea pentru a putea dezvolta noi spații culturale, inclusiv 
rezidențe artistice (de exemplu, în foste școli). 

• Organizarea de noi evenimente în spațiul public – spre exemplu, performance în 
stațiile de metrou. 

• Organizarea de spectacole itinerante și de activități educaționale (de exemplu 
workshopuri) în sălile de spectacole / de sport din școli pentru descentralizarea 
ofertei culturale la nivelul zonelor de locuit. 

• Valorificarea cinematografelor dezafectate din Capitală – funcțiunea lor poate fi 
aleasă în corelație cu viziunea de dezvoltare a orașului. 

• Revitalizarea bibliotecilor prin microintervenții. 

• Valorificarea Dâmboviței ca axă urbană și spațiu public 

• Organizarea mai multor evenimente culturale (spectacole de cabaret, concerte 
pentru adolescenți, activități artistice pentru toate categoriile de vizitatori), 
amenajarea unor scene pentru trupe muzicale/artiști începători în weekend-uri 
(”Săli de jazz, concerte de operă… adică să vină trupe care sunt la început și să 
promoveze acolo, adică să aibă o scenă.”), amenajarea mai multor terase în 
parcuri, amenajarea mai multor terenuri de sport, amenajarea mai multor locuri 
de joacă pentru copii, amenajarea unor spații pentru animale de companie, măsuri 
susținute de igienizare a parcurilor, amenajarea de piste de alergare și de biciclete, 
plantarea mai multor copaci, extinderea și întreținerea spațiului verde din parcuri, 
organizarea de vizionări de filme pe timp de vară. 
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2.3.4. PATRIMONIUL CONSTRUIT 

Figura  22. 
Distribuția 
spațială a 

monumentele 
din LMI 2015 
și parcelele 
protejate 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Conform Listei Monumentelor Istorice, 2015 (LMI B 2015), municipiul București are un 
patrimoniu format din: 186 monumente categoria I, 2108 categoria II, 116 categoria III și 241 
categoria IV (poziții în LMI 2105).  
 
Rezultatele analizei privind starea Monumentelor de Arhitectură din București a evidențiat 
că 1154 se află în stare foarte bună și bună. Prin urmare, atenția Municipalității ar trebui 
concentrată asupra monumentelor aflate în stare medie și în stare de precolaps. 
Monumentele încadrate la starea de colaps necesită o nouă revizuire și declasarea lor 
ulterioară din Lista Monumentelor Istorice, majoritatea fiind înlocuite de clădiri noi. 
 
Din analiza intersecției listelor LIE 2020, LMI B 2015 și „Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului București”, volumul 1/2008, rezultă că există un număr de 
50 de clădiri expertizate tehnic și un număr de 56 de Monumente de Arhitectură aflate în 
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domeniul public al Primăriei Municipiului București. Dintre ele, 12 clădiri sunt Monumente 
de Arhitectură expertizate tehnic. 

Figura  23. Starea Monumentelor de Arhitectură din Municipiul București, în cifre 
absolute 

 
Sursa: Autorii 

 
Municipiul București are un număr de 98 de Zone Construite Protejate. Cele mai numeroase 
ZCP se află în subzone funcționale de tipul L2b și sunt de tipul „Parcelare reglementată”. 
Mult mai puțin numeroase sunt Zonele încadrate în subzone L1b, care sunt de tipul „Țesut 
tradițional difuz”. In anul 2006 au fost actualizate documentațiile urbanistice pentru 12 Zone 
Construite Protejate. Actualizarea a presupus rectificarea limitelor zonelor studiate, precum 
și inventarierea clădirilor, în funcție de gradul lor de protecție. 
 
Planurile Urbanistice Zonale dedicate Zonelor Construite Protejate (PUZ ZCP) din București 
și Regulamentele lor de Urbanism (RLU) au un grad foarte mare de similitudine. Apare astfel 
nevoia standardizării și, cel mai probabil, a simplificării lor, pentru a elimina sau pentru a 
reduce cât mai mult gestiunea prin excepții a Zonelor Construite Protejate. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Bucureștiul deține un bogat patrimoniu 
construit, din care un procent de 
aproximativ 56% din monumentele de 
arhitectură sunt încadrate la stare 
foarte bună și bună. 
 

• Starea accentuată de degradare a 
patrimoniului construit se manifestă 
pe fondul abandonului clădirilor 
istorice, al intervențiilor eronate de 
reabilitare a clădirilor monument 
istoric, precum și al nerespectării 
caracterului zonelor cu valoare 
istorică ridicată. 

• Resursele financiare și instrumentele 
disponibile pentru restaurarea și 
consolidarea Monumentelor Istorice 
din București sunt insuficiente. 

• Lipsește o politică urbană integrată 
pentru revitalizarea patrimoniului 
construit din București. 

• Capacitatea administrativă de 
gestiune a patrimoniului construit 
este limitată, iar numărul 
specialiștilor care asigură protecția 
Monumentelor Istorice este 
insuficient.  

• Formatul actual în care sunt furnizate 
datele despre patrimoniu fac orice 
prelucrare suplimentară anevoioasă 
și predispusă la greșeli. Este vorba aici 
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atât de Listei Monumentelor Istorice 
din Municipiul București, în ediția ei 
din anul 2015 (LMI B 2015) sau de 
Lista Imobilelor Expertizate Tehnic din 
punctul de vedere al Riscului Seismic 
(LIE 2020), cât și de Planurile 
Urbanistice Zonale dedicate Zonelor 
Construite Protejate (PUZ ZCP). 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• La momentul actual se află în lucru atât Codul Patrimoniului Cultural, cât și Codul 
Amenajării Teritoriului, al Urbanismului și al Construcțiilor. Codul Patrimoniului 
Cultural este cel mai avansat, Tezele Prealabile ale Codului Patrimoniului fiind deja 
elaborate, iar analizele sectoriale pe legislația relevantă fiind deja disponibile. Ambele 
Coduri vor propune instrumente noi de planificare și de aplicare a prevederilor 
normative, corelarea dintre ele fiind deosebit de importantă, în special din perspectiva 
eficienței aplicării lor; 

• Portofoliul instrumentelor fiscale disponibile Municipalității s-a îmbogățit considerabil, 
în urma experienței dobândite de orașe precum Oradea sau Craiova. Dată fiind 
existența HCGMB 384/2018, ele pot fi transferate în momentul de față la București și 
adaptate ulterior contextului local, cel puțin până la clarificarea regimului 
contravențional din legislația relevantă pentru patrimoniu. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Transpunerea LMI B 2015 într-o bază de date și spațializarea ei, pentru a avea la 
dispoziție un instrument de evidență flexibil și dinamic în timp. 

• Ierarhizarea intervențiilor în patrimoniul construit bucureștean pe baza unor analize 
tipologice, care să asigure o distribuție mai echilibrată a finanțărilor disponibile spre 
grupări de Monumente de Arhitectură. 

• Evaluarea OM 562/2003, din perspectiva posibilității de proiectare modulară a 
Planurilor Urbanistice Zonale dedicate Zonelor Construite Protejate și actualizarea PUZ 
ZCP pentru o serie de zone prioritare, cum ar fi: 

− Zona Construită Protejată „Bulevardul Brătianu” (ZCP 04); 

− Zona Construită Protejată „Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Mihail 
Kogălniceanu” (ZCP 06) 

− Zona Construită Protejată „Bulevardul Lascăr Catargiu” (ZCP 12); 

− Zona Construită Protejată „Calea Victoriei” (ZCP 16); 

− Zona Construită Protejată „Bulevardul Carol” (ZCP 05). 

• Analiza critică a intersecției rezultate între LMI B 2015, LIE 2020 și Inventarul 
Domeniului Public al Municipiului București și selecția clădirilor pentru care Primăria 
Municipiului București, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) poate 
organiza concursuri de arhitectură; 

• Revizuirea și actualizarea LMI B 2015, astfel încât să reflecte situația actuală din teren, 
în special în cazul Monumentelor de Arhitectură aflate în stare de colaps 

• Construcția sau actualizarea parteneriatelor Primăriei Municipiului București și ale 
Institutului Național al Patrimoniului cu universitățile care oferă programe de formare 
în domeniul patrimoniului, pentru diversificarea locurilor de practică profesională; 

• Crearea unui grup de informare privind cultura urbană și semnificația patrimoniului în 
structura administrativă a Primăriei Municipiului București sau asocierea cu alte 
organizații care au deja o experiență considerabilă în desfășurarea unor asemenea 
programe; 

• Formarea unui centru de consultanță pentru locuitorii Municipiului București, menit 
să ofere soluții tehnice potrivite pentru toate tipurile de intervenții pe clădiri și în 
zonele istorice; 

• Realizarea unor ghiduri și a unor metodologii de intervenție corecte din punct de 
vedere tehnic și estetic sau adoptarea și îmbunătățirea ghidurilor existente, cum sunt 
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cele elaborate, de exemplu, de Asociația Română pentru Cultură, Educație și 
Normalitate (ARCEN). 

• Completarea HCGMB 384/2018 cu instrumente fiscale (subvenții suplimentare, 
supraimpozitare, etc.) în vederea intervențiilor private în Zonele Construite Protejate 
considerate prioritare. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Aplicarea principiului ICOMOS de finanțare a mai multor monumente dintr-o anumită 
zonă, decât finanțarea unei singure restaurări, cu sume foarte mari;  

• Adoptarea unor normative de consolidare, cum este, de exemplu, Codul de Proiectare 
Seismică (P 100-3), care se află în stadiu de proiect la Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației (MLPDA) de aproximativ un an 

• Elaborarea unui sistem de atragere a specialiștilor în domeniul patrimoniului în 
aparatul administrativ (programe masterale și specializări dedicate patrimoniului) 

• Ierarhizarea mai clară a procedurilor în procesul de avizare a documentațiilor tehnice 
pentru monumente istorice 

• Flexibilizarea procedurilor în achiziții, folosirea concursurilor de arhitectură ca 
procedură ce oferă legitimitate intervențiilor Municipalității 

• Realizarea unei noi inventarieri a clădirilor valoroase din perioada modernă a 
Bucureștiului și, eventual, făcută o propunere de clasare a lor ca Monumente Istorice. 

• Educarea comunității pentru conștientizarea valorii construcțiilor în care locuiesc. 
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2.4. MOBILITATE 

2.4.1. ACCESIBILITATE RUTIERA 

Figura  24. 
Infrastructura 

majoră de 
circulație 
rutieră a 

Bucureștiului 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie   

 

Aspecte cheie  

Municipiul București este cel mai important nod rutier al României, fiind racordat la 3 
autostrăzi (A1 spre Pitești, A2 spre Constanța și A3 spre Ploiești), 8 drumuri naționale și 
11 drumuri județene. Traficul de pe aceste artere este preluat de centura Capitalei sau de 
rețeaua de circulații rutiere ale Capitalei.  
 
Cel mai ridicat volum de trafic se regăsește pe partea de nord a centurii (DNCB). Doar 
această parte a centurii este în cea mai mare măsură lărgită la două benzi pe sens 
(segmentul DN2-A3 se află încă în lucru). Partea de sud a centurii este în continuare 
subdimensionată, funcționând cu o singură bandă pe sens.  
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Volumele foarte mari de trafic care trec de centură pun presiune pe trama stradală a 
Capitalei, aspect vizibil mai ales pe arterele de penetrație care continuă DN1, A3 (cu 
legătura recent inaugurată către Sos. Petricani), A1 și DN2.  
 
Rețeaua de circulații rutiere a Bucureștiului este una de tip radial-concentric, fiind formată 
dintr-o suită de bulevarde majore, construite preponderent în perioada interbelică și cea 
comunistă, care asigură legătura marilor cartiere de locuințe cu zona centrală. La aceasta 
se adaugă o tramă stradală structurată pe o serie de inele de circulație bine configurate, 
care este însă incompletă. 
 
Capacitatea tramei stradale a Capitalei este deja depășită, posibilitățile de lărgire sunt 
foarte scăzute. Indicele de motorizare (523 autoturisme / 1000 locuitori) este foarte mare 
și se află într-o continuă creștere. 
 
Zonele de expansiune din apropierea centurii se confruntă cu ample probleme în ceea ce 
privește conectivitatea și capacitatea tramei stradale. În majoritatea cazurilor este vorba 
de dezvoltări sporadice, pentru care nu se asigură infrastructura de transport necesară. 
Majoritatea străzilor sunt de categoria IV și V  (străzi locale) și se intersectează direct cu 
artere de categoria I sau II. În lipsa unor circulații colectoare, intersecțiile frecvente cu 
arterele principale îngreunează traficul. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Inelul central este în mare parte 
complet, există doar două tronsoane 
în care legăturile diferă față de 
soluția tehnică propusă în PUG 2000 
(legătura Mihai Bravu - Olteniței și 
Olteniței - Progresului). Pentru a 
fluidiza traficul pe inelul median, au 
fost realizate în ultimii ani investiții 
majore în pasaje supra / subterane 
(Piața Sudului, Mihai Bravu, Basarab 
și Grozăvești), care să le completeze 
pe cele deja existente. 

• Inelul median a beneficiat de 
investiții importante în ultimii ani, 
motiv pentru care legătura între Sos. 
Pantelimon și zona Doamna Ghica a 
fost mult îmbunătățită. Investiția 
asigură o mai bună legătură între 
unul din cele mai mari cartiere ale 
Capitalei și zona de birouri Pipera. 

• Proiecte majore de infrastructură 
rutieră au avut în vedere reducerea 
timpilor de deplasare pe principalele 
penetrante în oraș, fiind create 
pasaje rutiere în zona Băneasa, Casa 
Presei, Sos. Pipera sau noi legături 
rutiere, cum ar fi legătura A3 - 
Petricani sau Pasajul de la Ciurel 
(încă în lucru). 

• Rețeaua de circulații rutiere a 
Bucureștiului este încă incompletă, 
mai ales în ceea ce privește legăturile 
circulare. 

• Centura Bucureștiului este 
suprasolicitată și face ca o parte 
considerabilă din traficul de tranzit să 
străbată orașul, în timp ce inelul 
median este incomplet îngreunând 
legăturile între cartierele din sudul și 
vestul Capitalei. 

• Conform TomTom Traffic Index, 
Bucureștiul era în anul 2019 al 
patrulea cel mai aglomerat oraș din 
Europa, după Moscova, Istanbul și 
Kiev, respectiv cel mai aglomerat oraș 
din Uniunea Europeană. În plus, 
nivelul de congestie a crescut în 2019 
cu 4% față de anul 2018. Zonele 
majore de congestie se regăsesc pe 
centură (pe segmentele 
subdimensionate) și la intersecțiile la 
sol între centură și principalele 
penetrante (ex. Domnești- Prelungirea 
Ghencea, Șoseaua Berceni sau 
Șoseaua Olteniței). 

• Traficul rutier este de asemeni 
îngreunat de circulații blocate de 
vehicule de transport marfă care 
alimentează unitățile comerciale sau 
livrează către diverse persoane / 
companii, de calitatea precară a 
podurilor și pasajelor rutiere sau CF 
(ex. Podul Constanța), de calitatea 
infrastructurii. 



46 

• În anul 2018 doar 74% din totalul 
drumurilor erau modernizate (cf. INS 
Tempo). Problemele în ceea ce 
privește calitatea infrastructurii 
rutiere (străzi locale pietruite sau de 
pământ) se regăsesc preponderent în 
noile dezvoltări de la periferia 
Capitalei.  

• O problemă specifică este 
reprezentată de străzile de categoria 
III care includ linii de tramvai. 
Deoarece linia de tramvai, partajată cu 
traficul rutier nu a fost modernizată, 
circulația pe străzi cum ar fi Vasile 
Lascăr, Lizeanu, 11 Iunie sau Traian, 
este mult îngreunată. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• PMB va finanța, în cursului anului 2020, conform bugetului aprobat, continuarea 
proiectelor de la Străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, Pasajul Ciurel și 
Străpungerea către A1, lărgirea Str. Fabrica de Glucoză, Pasajul Doamna Ghica, 
Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești, Supralărgire Bd. Ghencea și Bd. Brașov.  

• Alte proiecte mature de investiții avute în vedere de PMB sunt Etapa a II-a a 
Străpungerii Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – Vitan Bârzești, nodul rutier 
Avionului din cadrul proiectului de închidere a Inelului Median, artera de legătură 
Șos. Pipera – Dimitrie Pompei – Fabrica de Glucoză, Străpungerea Valea Cascadelor 
– Prelungirea Ghencea, Pasajul denivelat Șos. Petricani – Voluntari, Pasajul denivelat 
Andronache - Voluntari, reabilitarea podurilor Fundeni, Ciurel, Opera, Pasajul Unirii, 
Timpuri Noi, reabilitarea Bd. Chișinău, a Bd. Pantelimon, Supralărgire Șos. București-
Măgurele, Diametrala Nord-Sud (Etapele II și III), Reconfigurarea Pieței Unirii etc. 
Cele mai multe dintre acestea au deja documentații tehnico-economice finalizate sau 
în curs. 

• Primăriile de sector au, la rândul lor, finalizate, în execuție sau pregătire proiecte în 
domeniul infrastructurii majore de transport, precum: Supralărgire Str. Turnu 
Măgurele, Șos. Berceni, Șos. Luica (Sector 4), Prelungirea Str. Brașov între Șoseaua 
Alexandriei și Bd. Ghencea, Coridor de mobilitate urbană pe str. Șinei (Sector 5), 
Străpungerea Electronicii (Sector 2), Supralărgirea Căii Dudești, Pasajele subterane 
la intersecția Șos. Mihai Bravu cu Calea Dudești, respectiv Calea Vitan (Sector 3). 
 

Recomandări 
pentru strategie 

• Realizarea și implementarea de planuri multianuale de completare a rețelei stradale 
în zonele de expansiune (categoria I,II și III), cu precădere în zonele deja parțial 
dezvoltate și în coordonare cu primăriile de sectoare 

• Continuarea proiectelor majore de infrastructură rutieră ce vizează lărgirea DNCB, 
completarea și închiderea inelului median, străpungeri și reconfigurări de intersecții 

• Realizarea și implementarea unui program multianual de modernizare a podurilor și 
pasajelor 

• Strategie de logistică pentru eficientizarea sistemului de alimentare a capitalei, cu 
accent pe identificarea unor măsuri pentru reducerea impactului asupra traficului: 
livrări în intervale orare, vehicule speciale pentru livrare în zone pietonale, 
electrificarea flotei, încurajarea livrărilor cu bicicleta, etc. 
 

Propuneri 
rezultate din 

• Adoptarea unui program ce permite munca la distanță (de exemplu, la domiciliu) și 
introducerea de mai multe spații de colaborare 

• Optimizarea utilizării autoturismelor din cadrul unei companii de mai mulți angajați 
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procesul de 
consultare 

• Măsuri pentru descurajarea corporațiilor în a oferi mașină de serviciu, mai degrabă 
abonamente la transport public 

• Regândirea sistemului de colectare de taxe pe autoturism la nivel de municipalitate; 
creșterea nivelului de impozitare pentru fiecare al doilea autoturism achiziționat de 
aceeași persoană. 

• Ghid pentru proiectarea străzilor în regiunea București – Ilfov (un fel de ghid 
NACTO). 

• Plan de măsuri pentru intervenții în cartiere deja afectate de o tramă 
subdimensionată: străzi de tip living street sau shared space și după caz exproprieri 
pentru reconfigurarea tramei. 

• Posibil sens unic Barbu Văcărescu cu Calea Dorobanți (cu mențiunea că e nevoie de 
mai multe străzi de legătură între cele două) 

• Legături suplimentare între Dobroești și București 

• Extinderea DJ300 de la Petrăchioaia o legătura oportună pe termen mediu / lung 
pentru dezvoltarea rezidențială din Pantelimon. 
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2.4.2. ACCESIBILITATEA FEROVIARĂ ȘI AERIANĂ 

Figura  25. 
Rețeaua de 
căi ferate a 
Bucureștiului 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie după: M.Mănescu et. al. 2003. Documentare privind 

enciclopedia gărilor din România 
 

Aspecte cheie  

Sistemul de căi ferate ale capitalei se află în declin, trecând printr-un proces continuu de 
schimbare, susținut de modificări ale priorităților la nivel național, regional sau local. Din 
rețeaua de căi ferate ale Capitalei doar 44% sunt linii electrificate, iar numai 28% sunt linii 
cu cale dublă. În ultimii 12 ani nu s-au electrificat, dublat sau construit linii noi de cale ferată 
în Capitală. În prezent, mai puțin de jumătate din rețeaua feroviară a capitalei mai este 
utilizată de transportul de persoane. 
 
Gara de Nord rămâne principala poartă de intrare în București pe cale feroviară, iar gările 
Obor, Basarab sau Titan Sud deservesc doar trenuri regionale. Recent a fost repusă în 
funcțiune Gara Băneasa, fiind utilizată de un tren metropolitan care circulă pe segmentul 
Fundulea-București Nord. 
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Municipiul București este deservit de cel mai important aeroport la nivel național, 
Aeroportul Internațional Henri Coandă, și de un aeroport secundar (Băneasa), care este 
momentan închis zborurilor comerciale pentru lucrări de consolidare și modernizare. 
 
La nivel european, din punct de vedere al transportului de pasageri și de marfă, AIHC face 
parte din categoria aeroporturilor de tip A - aeroporturi mari comunitare, (transport de 
peste 10 mil pasageri și peste 10 mii tone anual) . La nivel regional (Europa de Est), acesta 
se clasează după aeroporturile din Varșovia, Praga și Budapesta în ceea ce privește numărul 
de pasageri transportați. 
 
Figura  26. Numărul total de pasageri (mil.) care au tranzitat aeroporturile din Europa de 

Sud-Est în perioada 2010-2019 

 
Sursa: ACI Europe 

 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Infrastructura de cale ferată existentă 
asigură o serie de legături strategice 
atât la nivel național, cât și la nivel 
metropolitan, reprezentând un 
potențial de revitalizare pentru 
creșterea mobilității în regiune. 

• Aeroportul Internațional Henri Coandă 
își consolidează poziția în regiune 
printr-o creștere constantă în ultimii 9 
ani. Între 2010 și 2019, numărul 
pasagerilor a crescut cu 199%, iar cel al 
tonelor de marfă transportate a 
înregistrat o creștere de 52%. 

• Inelul feroviar este neoperațional 
pentru traficul de pasageri și se află 
într-o stare avansată de degradare. Se 
mai păstrează segmente din căile 
ferate din sud care duceau la gările 
Filaret, Progresul și Cotroceni. 

• Declinul treptat a legăturilor regionale 
și a gărilor pe care acestea le 
deservesc face ca transportul feroviar 
își piardă treptat avantajul competitiv 
pe care îl deținea față de transportul 
rutier. 

• Legăturile cu Aeroportul Internațional 
Henri Coandă se limitează doar la linii 
de transport public către centrul 
istoric sau către Gara de Nord. Pentru 
orice alte zone este nevoie de 
schimbarea liniei de transport public. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Principalele proiecte de infrastructură feroviară sunt fundamentate în 
Masterplanul General de Transport al României. Astfel prioritar este proiectul care 
are în vedere modernizarea liniei 902 către Giurgiu incluzând refacerea Podului de 
la Grădiștea .  
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• Alte două proiecte importante pentru rețeaua de căi ferate a Capitalei sunt 
creșterea vitezei pe magistrala 900 spre Videle și legătura între Gara de Nord și 
Aeroportul Internațional Henri Coandă care se află deja în stadiu de implementare.  

• Pe termen lung, după 2021 se are în vedere și electrificarea liniei 902 între Giurgiu 
și Gara de Nord (inclusiv partea de sud-vest a centurii feroviare) și sporirea vitezei 
pe linia 901 spre Pitești. Modernizarea magistralei 500 între Ploiești și Buzău va 
asigura și o optimizare a deplasărilor între Capitală și orașele din Moldova.  

• La sfârșitul anului 2019 a fost demarat și studiul de fezabilitate pentru 
modernizarea Gării de Nord, aspect care ar asigura întărirea unui proces de 
regenerare urbană deja vizibil în zona Grivița – Buzești. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Constituirea unui sistem de transport feroviar metropolitan cu o componentă 
dedicată fluxurilor de navetiști și a modului de integrare cu transportul public 
metropolitan pe cale rutieră. Liniile de importanță strategice cum ar fi legătura 
către gara Progresul (inclusiv terenul gării), calea ferată de centură sau cea care 
unește centura cu zona Cotroceni ar trebui conservate și ferite de dezvoltări 
imobiliare . 

• Modernizarea Gării Obor (inclusiv creșterea frecvenței de trenuri metropolitane) – 
nod intermodal cu autogară, gară CF, bike sharing, car sharing, scooter sharing, 
transport public. E nevoie de o legătură facilă (coridor verde pentru deplasări 
nemotorizate) cu stația de Metrou Obor. 

• Reconstruirea Gării Progresul sub forma unui nod intermodal cu P&R (autogară, 
stație transport public local – inclusiv extindere tramvai, stație transport public 
regional, etc.) – proiectul este dependent de modernizarea liniei 902 București-
Giurgiu.  

• Transformarea căilor ferate abandonate care merg către inelul central în coridoare 
de mobilitate urbană durabilă sau spații verzi / parcuri lineare. 

• Creșterea accesibilității AIHC pe cale ferată și prin linii dedicate de transport public. 

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

• Repunerea în funcțiune a Aeroportului Băneasa (potențial pentru curse naționale) 
– dificultăți cu zonele rezidențiale alăturate, nevoie de pasaj pietonal pentru a 
traversa mai ușor DN1. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Pentru inelul feroviar partea de sud până la Gara de Nord este în lucru studiu care 
cuprinde și legătura cu Giurgiu (inclusiv podul de la Grădiștea). 

• Oportunitatea de a transforma fostele căi legături compromise (Filaret / Cotroceni) 
în coridoare verzi. 

• Inelul feroviar poate funcționa cum activa pe vremuri tramvaiul 26 

• Oportunitate dezvoltare Gară de capăt la Cartierul Justiției 

• Protejarea culoarelor de cale ferată prin documentații de urbanism / neacordare 
autorizații construire 

• Gară la Petricani cu park and ride 

• Creșterea frecvenței trenurilor pe ruta Domnești – Gara de Nord (adesea legătura 
București – Videle este mai rapidă pe calea ferată decât pe rutier) 

• Utilizarea Gării Obor pentru transpor regional / metropolitan => stații CF la 
Fundeni, pasaj CF peste salba de lacuri 

• Amenajarea Gării noi de la Mogoșoaia 
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2.4.3. TRANSPORTUL PUBLIC 

Figura  27. 
Infrastructura de 
transport public 
- stații transport 

public urban 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie după harta STB / harta Metrorex 

 

Aspecte cheie  

Municipiul București deține unul din cele mai complexe sisteme de transport public din 
Europa, în condițiile în care efectuează zilnic peste 1.67 mil. călătorii. Cele 76 linii de 
autobuz, 17 linii de troleibuze, 24 linii de tramvai și 4 magistrale de metrou deservesc o 
populație de peste 2 milioane de locuitori, folosind o flotă de 1977 vehicule (din care 83 
sunt vagoane de metrou).  
 
În teritoriu, rețeaua de transport public a Capitalei este suplimentată de transportul 
public metropolitan cu 46 de rute (din care 5 rute express) și de rețeaua de căi ferate care 
asigură legătura cu principalele bazine de forță de muncă din regiune (București-Ploiești, 
București-Târgoviște, București-Pitești, București-Constanța, București-Craiova). 
 
Deși în ultimii 2 ani a fost pornit un amplu proces de modernizare a flotei de transport 
public de suprafață, principala problemă rămâne eficiența rețelei. Fie că este vorba de 
suprapuneri de linii (metrou + tramvai + autobuz sau tramvai + troleibuz + autobuz) sau 
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de congestia care reduce viteza comercială, transportul public de suprafață nu reprezintă 
încă o alternativă pentru deplasarea cu autovehiculul individual (deși rețeaua deservește 
85% din populație, cota modală a transportului public nu trece de 30%). 
 
Sistemul de transport public este unul divizat între mai mulți operatori (metrou, transport 
de suprafață, transport local, transport regional), care funcționează ca sisteme paralele 
și nu sunt integrate tarifar. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Rețeaua de transport public acoperă 
în mare parte suprafața capitalei, 
zonele cu cea mai mare densitate de 
populație sau activități fiind bine 
deservite de transportul public. 

• Rezultate pozitive în ceea ce privește 
eficientizarea rețelei de transport 
public se pot observa pe acele 
segmente în care au fost introduse 
benzile dedicate pentru transportul 
public, mai ales prin delimitarea 
fizică a liniilor de tramvai pe 
principalele penetrante. 

• Accesul la informații despre sosirea 
mijloacelor de transport în stație și a 
rutelor s-a îmbunătățit considerabil, 
deși congestia face ca orarul afișat să 
nu poată fi întotdeauna respectat. 

• Investițiile realizate în parcul auto al 
operatorului de transport public de 
suprafață s-au realizat în special 
pentru trecerea la vehicule electrice 
și hibride. 

• Serviciile de taxi și „ridesharing” 
reprezintă o importantă alternativă 
pentru persoanele care se 
deplasează către zone centrale unde 
disponibilitatea locurilor de parcare 
este redusă. Calitatea și costul 
acestor servicii conduc la creșterea 
cererii pentru această categorie de 
servicii.  

• Există în continuare zone rezidențiale 
în curs de dezvoltare nedeservite de 
transportul public 

• Rețeaua de tramvai este 
subdimensionată și neadaptată la 
noile dezvoltări rezidențiale la 
periferie, iar 33% din liniile de 
tramvai sunt degradate și au 
probleme mai ales la macazuri. 

• Rețeaua de troleibuze este încă 
incompletă și insuficient armonizată 
cu liniile de autobuz, tramvai și 
metrou. 

• Lipsa unui sistem funcțional de e-
ticketing la nivelul sistemului de 
transport public de suprafață 
influențează negativ performanța 
economică a operatorului și procesul 
de planificare a rețelei de transport. 

• Rețeaua de transport subteran este 
suprasolicitată, nu deservește încă 
zone dens populate (Drumul Taberei 
– în lucru, Rahova / Progresu – SF, 
Berceni și Casa Presei / Aeroport), 
ceea ce pune o presiune importantă 
pe transportul de suprafață. 

• O mare parte din stațiile de transport 
public sunt degradate, neamenajate 
sau chiar periculoase pentru 
pasageri.  

• Deși sunt în curs achiziții care vor 
crește semnificativ flota operatorului 
cu vehicule electrice sau hibride și cu 
material rulant, depourile STB nu au 
fost în totalitate extinse sau 
adaptate. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Primăria derulează două proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Fondul de 
Mediu pentru achiziționarea a 100 de troleibuze cu o lungime de 12m (contract 
atribuit în anul 2020), care va înlocui parțial și extinde parcul de 181 de troleibuze 
existente, respectiv a 130 autobuze hibrid (contract atribuit în anul 2019). 

• Pentru a putea continua demersul de optimizarea a serviciilor de transport public 
va fi nevoie de reconfigurarea rețelei, trecerea la un o rețea bazată pe eficiență, fără 
suprapuneri multiple de linii și dezvoltarea treptată transportului de persoane 
multimodal, în primul rând prin integrarea tarifară între transportul public de 
suprafață și cel subteran. Toate acestea trebuie să aibă însă la baza semnarea unui 
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noi contract de delegare a serviciului de transport public în conformitate cu 
Regulamentul CE nr. 1370/2007 

• Cu privire la investițiile în infrastructura de transport subteran, proiecte cele mai 
mature (la nivelul anului 2020) vizează: 

• Inaugurarea Magistralei M5 (Eroilor – Drumul Taberei) – estimată pentru 
jumătatea anului 2020. 

• Reabilitarea Magistralei M2 (Pipera-Berceni) – licitație pentru execuție în 
curs, cu finanțare din fonduri europene, care vizează înlocuirea șinelor 
duble pe întreaga lungime  

• Faza I a Magistralei M6, pe relația 1 Mai – Stația Tokyo (Băneasa Mall) – 
care beneficiază și de fonduri europene aprobate, fiind în faza de licitație 
a proiectării și execuției. Există SF și pentru Faza II Stația Tokyo – Otopeni, 
fiind prevăzută lansarea licitației de proiectare și execuție în 2020, cu 
fonduri dintr-un împrumut acordat de Agenția Internațională de 
Cooperare a Japoniei.  

• Extindere Magistrala M2 (Berceni) cu o stație supraterană – există SF 
elaborat de Primăria Sectorului 4 și licitație în curs pentru proiectare și 
execuție.  

• Magistrala M5 (Eroilor – Piața Iancului) – care se află în faza de licitare 
pentru revizuirea SF, care va putea fi finanțat din fonduri europene. Tot 
din fonduri europene ar putea fi finanțată și construcția, cu condiția 
depunerii cererii de finanțare până la sfârșitul anului 2021 și fazarea 
proiectului. Proiectul ar putea fi finalizat până în anul 2027.  

• Extinderea Magistrala M4 (Lac Străulești – Gara Progresul) – pentru care 
există SPF realizat cu fonduri elvețiene și se poate depune cererea de 
finanțare din fonduri europene până la finalul anului 2020. Proiectul ar 
putea fi finalizat până în anul 2026.  

• Reabilitare stații de metrou – în faza de pregătire a procedurii de achiziție 
a serviciilor de proiectare, cu sprijinul JASPERS.  

• Lista de proiecte este completată extinderea liniilor de metrou spre Buftea, Pipera 
– Petricani sau spre A1. Aceste intervenții ar deservii o parte considerabilă din 
zonele periurbane care au cunoscut cea mai intensă dezvoltare în ultimii ani. 
 

Recomandări 
pentru strategie 

• Reconfigurarea rețelei de transport public în corelare cu punerea în funcțiune a 
linie de metrou, prin eliminarea treptată a rutelor secundare ineficiente 

• Definirea unor coridoare prioritare cu transport public de mare capacitate 
Metrou-tramvai (inclusiv în zona centrală) 

• Continuarea investițiilor în flota de transport public (mai ales material rulant, 
achiziție de autobuze electrice, etc.) 

• Modernizare depourilor 

• Modernizarea liniilor de tramvai, cu prioritate a celor din zona centrală și 
extinderea către zonele cu noi dezvoltări rezidențiale 

• Completarea rețelei de troleibuz 

• Emiterea de autorizații noi doar pentru taximetriști care folosesc mașini hibride 
sau electrice (ți extinderea măsurii și pe serviciile de ridesharing – 
Uber/Bolt/etc.). 

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

• Extinderea liniilor de Metrou, modernizare, optimizare și extindere capacitate 
stații metrou pe M2 

• Modernizarea stațiilor de transport public 

 

Propuneri 
rezultate din 

• Stimulente pentru încurajarea transportului public.  

• Introducerea mai multor autobuze școlare. 
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procesul de 
consultare 

• Transport ecologic pentru transportul public 

• Îmbunătățirea deservirii și a calității transportului public, mai ales în zonele de 
dezvoltare 

• Extinderea perioadei de circulație a autobuzului turistic și îmbunătățirea stării și 
elementelor de afișaj din aceste autobuze. 

• Continuarea delimitării benzilor de transport public și modernizarea macazurilor 
pe liniile de tramvai" 

• Creșterea prețului pentru bilete 

• Întărirea controalelor și măsuri pentru a convinge călătorii să plătească direct 
biletul și nu amenda care nu ajunge la STB 

• Analiza oportunității conectării liniilor de pe Dimitrie Pompeiu cu Barbu 
Văcărescu și extinderea tramvaiului spre Băneasa  

• Repunerea în funcțiune a linie 5 și prelungirea ei către Mall Băneasa (cu park & 
ride) – linia poate deservi și cartierul ANL de lângă aeroport 

• Modernizarea liniilor de tramvai, mai ales în zona centrală 

• Bandă dedicată tramvai pe Bdul Regina Maria  

• Legătură liniilor de tramvai în Piața Unirii – în 2 scenarii: 1) inel în jurul pieței sau 
2) dublu sens pe partea de vest a pieței. 

• Amenajarea buclă întoarcere în Piața Sudului sau la M. Bravu. 

• Legătură troleu Piața Unirii – Universitate – Romană  

•  Legătură troleu Gara de Nord (linia 96 cu 79) 

• Continuare linie troleu pe Calea Griviței până la Bdul Dacia 

• De eliminat autobuzul 336 care se suprapune în totalitate (95%) cu troleibuz 61. 

• Legătură Pipera, Dimitrie Pompeiu (16 /36) cu Barbu Văcărescu (linia 5). 

• Posibilitatea de a prelungi linia de tramvai de pe Sos. Petricani până în Voluntari 
(intersecția cu Sos Pipera)  

• Pasaj Doamna Ghica cu linie de tramvai -> permite conturarea unui inel 
„median” de tramvai: Petricani-Doamna Ghica-Pantelimon-Chișinău (sau 
Morarilor)-1 Decembrie-N.Grigorescu-Iuliu Hațeganu-Turnu Măgurele. 

• Legătura str. Brașov – Sos. Alexandriei - Ferentari (important ca drumul propus 
de PS5 să fie de 3 benzi pentru a putea avea și tramvai). 

• Extindere tramvai pe Prelungirea Ghencea (nu pe Bdul Timișoara unde nu există 
încă dezvoltări) 
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2.4.4. TRANSPORTUL ECOLOGIC 

Figura  28. 
Infrastructură 

pietonal, pentru 
biciclete și 

pentru 
transport 
motorizat 
nepoluant 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie  

Aspecte cheie  

Mijloacele de transport nemotorizate, împreună cu transportul public și 
electromobilitatea, reprezintă o prioritate pentru politicile de transport contemporane, 
la nivel mondial, european și național. În cazul deplasărilor nemotorizate, costurile reduse 
pentru infrastructură, necesarul mult diminuat de spațiu și cantitatea infimă de emisii Co2 
reprezintă principalele beneficii. 
 
La nivelul Capitalei erau înregistrate de 683 vehicule electrice la nivelul anului 2018, 
alături de încă 63 în județul Ilfov. Datele aferente anului 2019 indică o creștere a 
numărului acestora de 2,5 ori, ceea ce înseamnă ca cifra lor a trecut deja pragul de 2.000 
de unități, ceea ce reprezintă totuși o pondere nesemnificativă în totalul parcului auto 
(sub 0,5% din total). 
 
Comparativ cu alte capitale europene de dimensiuni similare (Londra, Berlin, Budapest, 
etc.), suprafața zonelor pietonale a Bucureștiului este oricum mult mai redusă. Deși 
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pietonizarea unei părți din centrul istoric a fost un succes, care a susținut procesul de 
regenerare a unei zone decăzute, modelul nu a mai fost repetat în ultimii ani. 
 
În ceea ce privește circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii sau de vedere, 
Capitala întâmpină dificultăți în a asigura condițiile minime de mobilitate. În București 
circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii sau de vedere este cvasi-imposibilă fără 
un însoțitor. Deși modernizările de străzi includ adesea rampe pentru persoane cu 
dizabilități, acestea nu respectă normativul NP-051. De asemenea, la nivelul anului 2013 
se estima că doar 30% din instituțiile publice ale Capitalei sunt accesibilizate . 
 
La fel cum este cazul majorității orașelor din România, și în Capitală infrastructura pentru 
mersul cu bicicleta este mult subdezvoltată în relație cu nevoile locuitorilor. Capitala 
dispune în prezent de un singur culoar cu piste de biciclete amenajate corespunzător, 
traseul Parcul Regele Mihai (intrarea Pescăruș) – Piața Victoriei - cu o ramificație către 
intersecția Calea Victoriei cu Bulevardul Regina Elisabeta și către intersecția Berzei - 
Buzești cu Calea Griviței .  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Suportul din partea PMB în ceea ce 
privește deținerea unui autovehicul 
electric este dublat față de măsurile 
naționale, prin vouchere de 
achiziționare de automibile 
nepoluante și prin stații de încărcare 
a vehiculelor electrice. 

• Infrastructura pietonală susține un 
proces de pietonizare, care, deși 
punctual, se bucură de succes în 
rândul cetățenilor. 

• În 2019, au fost realizate studii de 
fezabilitate pentru încă 4 tronsoane 
din rețeaua de piste pentru biciclete 
a capitalei: definitivarea traseului 
nord - centru, partea de nord-vest a 
inelului central (Iancu de Hunedoara 
– Ștefan cel Mare – Mihai Bravu), 
legătura între pista de pe Calea 
Victoriei și Parcul Izvor via Splaiul 
Independenței și Piața Victoriei. 
Propunerile preliminare mizează pe 
amenajarea infrastructurii pentru 
biciclete în detrimentul circulațiilor 
auto și respectă astfel principiile 
mobilității urbane durabile. 

 

• Rețeaua de piste de biciclete și 
dotările aferente a municipiului 
București este în continuare 
subdezvoltată, deși numărul 
bicicliștilor a crescut, mai ales odată 
cu introducerea unor servicii de 
curierat velo și a trotinetelor. Nu 
există încă legături cu piste pentru 
biciclete continue mai lungi de 2.5 
km, ci doar fragmente dintr-o rețea. 

• Disponibilitatea parcărilor pentru 
biciclete este încă foarte redusă și nu 
există un program coerent de 
amenajare a acestora. 

• Nu există un normativ sau STAS 
actualizat privind proiectarea 
infrastructurii pentru biciclete. 

• La nivelul Bucureștiului există multe 
zone cu circulații pietonale 
inadecvate, mai ales trotuare ocupate 
de mașini parcate neregulamentar 
sau subdimensionate 

• Circulații pietonale și stații de 
transport public sunt ne-accesibilizate 
pentru persoanele cu dizabilități sau 
pentru cărucioare de copii. 

• Rețeaua de stații de încărcare 
vehicule electrice face față cu greu 
cererii în creștere a numărului de 
vehicule electrice înmatriculate. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Creșterea cererii pentru piste de biciclete va genera proiecte care asigură legături 
velo între zona centrală, alte concentrări de locuri de muncă și marile zone 
rezidențiale  (Colentina, Sos. București-Ploiești, Splaiul Independenței, Dimitrie 
Cantemir sau Calea Rahovei). Întreaga infrastructură dedicată mersului cu bicicleta 
va susține și alte mijloace de transport care se încadrează în categoria de 
„micromobilitate” – ex. trotinete electrice. 
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Recomandări 
pentru strategie 

• Amenajarea pistelor de bicicletă pe radialele care asigură legătura între centru și 
cartierele de locuințe colective. Toate aceste proiect vor trebui să includă facilități 
pentru bicicliști, mai ales parcări securizate. Se mai pot instala / achiziționa stații de 
tip self-care. Pentru a putea asigura o monitorizare a utilizării infrastructurii se 
impune amplasarea de dispozitive pentru numărarea bicicliștilor continuând 
demersul pornit pe Calea Victoriei. 

• Instalarea de rastele pentru biciclete, în lungul pistelor pentru biciclete și în 
vecinătatea sau curtea instituțiilor publice (mai ales licee). 

• Dezvoltarea sistemului de bike-sharing (doar după ce se finalizează o rețea minimală 
de piste) – preferabil ar fi și extinderea celui existent, se face cu operatori privați. 

• Susținerea evenimentelor dedicate mersului cu bicicleta. 

• Program de educație în privința principiilor mobilității urbane durabile (învățământ 
preuniversitar). 

• Inventarierea la nivelul Municipiului București a tuturor trotuarelor 
subdimensionate și ocupate de mașini și implementarea de măsuri de asigurare a 
deplasărilor pietonale. 

• Extinderea și amenajarea zonelor pietonale (în centrul istoric și în centre de cartier 
pilot). 

• Coridor de mobilitate urbană durabilă – reconfigurare Calea Griviței între Gara de 
Nord și Calea Victoriei. După intervențiile de pe Berzei-Buzești zona se află deja într-
un ușor proces de revitalizare (mai ales segmentul Gara de Nord-Buzești) – proiectul 
va include obligatori și pistă pentru biciclete fiind o legătură esențială între GDN și 
zona centrală. 

• Semnalizarea intersecțiilor (pentru persoanele cu dizabilități) și amenajarea de 
pasarele pietonale în intersecții dificile. 

• Calmarea traficului pe străzile secundare. 

• Program de dezvoltarea rețelei de stații de încărcare vehicule electrice corelat cu 
cele deja instalate de mediul privat. 

• Program multianual de modernizarea flotei PMB – achiziție vehicule electrice sau 
hibrid. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Stimulente pentru utilizarea bicicletelor. 

• Dezvoltarea rețelei de piste de biciclete în toate zonele din București. 

• Dezvoltarea sistemelor de închiriere și sharing biciclete, e-bikes, e-scouters. 

• Extinderea zonei pietonale centrul vechi și amenajarea de trasee pietonale – spre 
exemplu pe traseul Calea Victoriei, zona Rosetti, conexiunea Piața Unirii cu Palatul 
Parlamentului etc. 

• Amenajarea unui pod pietonal la jumătatea distanței dintre Parcul Izvor și Piața 
Unirii. 

• Introducerea de indicatoare turistice către principalele atracții, care să afișeze și 
timpul care urmează să fie parcurs. Info-point-urile digitale nu au avut succes în 
trecut și nu sunt o soluție necesară în multe cazuri deoarece încă este apreciată 
interacțiunea umană și nevoia de a adresa o gamă variată de întrebări. 

• Sporirea accesibilității centrului istoric pentru persoane cu dificultăți de deplasare 
(spre exemplu, pentru persoane care utilizează cărucioare). 

• Extinderea marcajelor tactile și audio, a hărților în relief pentru clădirile publice și a 
altor măsuri menite să faciliteze accesul și folosirea clădirilor publice. 
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2.4.5. MANAGEMENTUL TRAFICULUI 

Figura  29. 
Congestia 
traficului și 
sistemul de 
parcări 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Aspecte cheie  

Entitatea care gestionează sistemul de management al traficului este Compania 
Municipală Managementul Traficului București (CMMTB SA), care implementează trei 
subsisteme: subsistemul de control al traficului urban, subsistemul de management al 
transportului public și subsistemul de camere video cu circuit închis pentru 
supravegherea traficului. 
 
Intermodalitatea, un element esențial în sistemele contemporane de transport este încă 
subdezvoltată pe teritoriul Bucureștiului. Deși capitala deține câteva noduri intermodale 
și amenajează treptat parcări de transfer, cantitatea și calitatea precară a acestora face 
ca sistemul de transport să funcționeze suboptimal. 
 
La nivelul Capitalei, existau în anul 2019 circa 1,4 milioane de autovehicule în circulație, 
în timp ce stocul total de parcări de reședință comunicat de către cele 6 primării de sector 
era de sub 200.000, existând așadar un loc de parcare tarifat la 7 autoturisme. Noile 
centre comerciale își asigură, în cea mai mare măsură, necesarul de parcări, dar acestea 
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sunt utilizabile și păzite preponderent pe parcursul zilei, în timpul programului de 
funcționare a magazinelor. Noile dezvoltări de birouri își asigură, de asemenea, necesarul 
de locuri de parcare în cele mai multe dintre cazuri, însă inserția lor în zone cu o 
capacitate limitată în ceea ce privește trama stradală conduce la congestie (valabilă mai 
ales în zona centrală).  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Numărul accidentelor rutier grave 
produse în Municipiul București 
este în continuă scădere din anul 
2008, în majoritatea cazurilor 
valorile înjumătățindu-se sau chiar 
scăzând la o treime (ex. persoane 
decedate). 

• Structura intermodală a capitalei 
cuprinde cele două porți 
internaționale de intrare și câteva 
noduri intermodale între rețeaua de 
metrou și transportul public de 
suprafață, iar construcția unor 
parcări de transfer este în proces de 
desfășurare. 

• Pentru descurajarea staționării în 
zona centrală, noua politică de 
tarifare adoptată de CGMB în 2019 
prevede creșterea tarifului practicat 
de parcările publice administrate de 
Compania Parking. 
 

• La nivelul Capitalei nu există încă o 
politică de multimodalitate bine 
conturată, nivelul de integrare între 
transportul subteran, de suprafață, 
rețeaua de parcări de transfer și 
serviciile private de mobilitate fiind 
încă deficitar. 

• Nodurile și punctele intermodale 
concentrează mai multe linii de 
transport în aceeași zonă, dar nu au 
amenajări gândite să asigure un 
transfer cât mai ușor între diferitele 
linii / mijloace de transport, 
amenajări pentru biciclete, sau spații 
de așteptare adecvate. 

• Procesul de realizare a parcărilor de 
transfer este încă lent, doar 2 din 
cele 19 căi principale de acces sunt 
echipate cu astfel de facilități. 

• Actuala rețea de stații de autogări a 
capitalei este ineficientă (calitate 
precară a dotărilor autogărilor, 
multe sunt amenajări informale, 
distribuție spațială ineficientă) 

• Locuitorii Capitalei nu au acces facil 
la informații suficiente despre 
serviciile de mobilitate, iar conceptul 
de ride-sharing se află într-un stadiu 
de implementare incipient.  

• Imposibilitatea de a satisface nevoia 
de parcări rezidențiale face ca 
parcarea pe trotuar, pe terenuri 
virane sau chiar și pe spațiul verde să 
fie deja ceva obișnuit în cartierele de 
locuințe colective din București.  

• Cu toate problemele legate de 
parcare, nu există încă aplicate la 
nivelul Capitalei măsuri clare pentru 
descurajarea deținerii unui 
autovehicul.  

Tendințe de 
dezvoltare 

• Compania Municipală Managementul Traficului București are în vedere o serie de 
măsuri de îmbunătățire a sistemului de management al traficului din București, 
acestea vizând: introducerea infrastructurii de management a traficului în procesul 
de avizare a lucrărilor în carosabil (în vederea reducerii riscului de avariere a rețelei 
de fibre optică și a senzorilor de către constructori), semaforizarea și introducerea 
în sistem a unor noi intersecții, precum și modernizarea infrastructurii acestora 
(semafoare, echipamente acustice și luminoase, sisteme de push-button pentru 
pietoni, indicatoare, marcaje, automate de dirijare a circulației etc.).  

• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport București-Ilfov (ADITP), 
responsabilă de planificarea mobilității urbane și de monitorizarea implementării 
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măsurilor incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), adoptat în anul 
2016, urmărește actualizarea modelului de transport, model ce va fi folosit la 
testarea obligatorie a tuturor intervențiilor care implică utilizarea de fonduri 
europene în domeniul mobilității, precum și a tuturor măsurilor tangente 
domeniului, indiferent de sursa de finanțare. Mai mult de atât, modelul de trafic ar 
trebui integrat în procesul de analiză a oportunității pentru noile dezvoltări 
completând și verificând astfel studiile de trafic realizate de dezvoltatori în procesul 
de avizare. 

• Conturarea unei structuri intermodale la nivelul Capitalei reprezintă un demers 
esențial în eficientizarea transportului public, dar și în procesul de trecere către 
mijloace mai sustenabile de transport. Acest demers urmează a fi realizat pe palierul 
operațional, prin integrarea tarifară între cei doi operatori de transport (STB / 
Metrorex), dar și între serviciile oferite de STB în București și Ilfov, alături de 
investiții serioase în conturarea unei rețele de parcări de transfer sau „park & ride”. 
 

Recomandări 
pentru strategie 

• Dezvoltarea sistemului de tarifare integrată la nivelul Bucureștiului și al județului 
Ilfov (inclusiv CFR regional). Pe termen mediu, se are în vedere dezvoltarea unei 
aplicații de tip „Mobilitate ca un Serviciu” pentru a integra toate serviciile de 
mobilitate la nivelul București-Ilfov (informare și ulterior tarifare) 

• Conturarea treptată a unei rețele de autogări importante la nivelul Capitalei care 
să preia fluxurile de pe principalele căi de acces 

• Sporirea investițiilor în proiecte de intermodalitate, mai ales în conturarea 
parcărilor de transfer în punctele de intersecția principalelor căi de circulație 
regionale / naționale cu cele locale 

• Integrarea serviciilor de micromobilitate - tranziția de la intermodalitate către 
multimodalitate prin integrarea treptată a diferitelor servicii de mobilitate: 
biciclete electrice și trotinete, taxi și servicii de ridesharing, etc. 

• Reconfigurarea intersecțiilor cu fluxuri pietonale ample și multiple mijloace de 
transport (ex. Victoriei, Tineretului, etc.) și revitalizarea nodurilor și punctelor 
intermodale (stație acoperită, spațiu de stat jos, afișaj digital sosire mijloace tp / 
hartă digitală, punct comercial, parcare biciclete / trotinete etc) 

• Testarea unei aplicații de tip mobilitatea ca un serviciu (Mobility as a Service) și 
campanii de informare despre beneficiile utilizării mijloacelor alternative de 
transport 

• Revizuirea modului de gestiune a parcării la nivelul capitalei pentru a evita 
suprapunerile în ceea ce privește sancțiunile, pentru a promova un program de 
parcare partajată și pentru a asigura locuri de parcare rezidențiale utilizând cât mai 
puțin teren și la costuri reale 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Promovarea intermodalității între diferitele mijloace de transport (park&ride, 
bike&ride, metrou-transport de suprafață etc.) pentru a obține un mix atractiv, 
care să descurajeze posesia de autoturisme 

• Construirea de locuri de parcare în apropierea stațiilor de transport public; 
introducerea de licitații anuale pentru alocarea parcărilor rezidențiale; parcări 
etajate; abordarea problematicii mașinilor abandonate 

• Amenajarea de locuri de parcare, inclusiv pentru autocare în proximitatea zonei 
centrale. În plus, amenajarea de locuri de drop-off / pick-up pentru un număr mai 
ridicat de autocare, locuri care să fie marcate și pe o hartă turistică. 

• O gestiune mai bună a parcărilor existente: parcări rezidențiale doar între 19:00 și 
08:00 și utilizarea parcărilor de la supermarket. 

• Testarea / pilotarea de „car communities” și ride-sharing pentru a renunța la 
mașină. 
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2.5.  UTILITĂȚI PUBLICE 

2.5.1. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 

Figura  30. 
Localizarea 
sesizărilor 

privind 
calitatea 

apei potabile 
și a zonelor 
nedeservite 
de rețeaua 

de 
alimentare 

cu apă 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie  

 

Aspecte 
cheie  

Deși în zona municipiului București există cel mai mare zăcământ de apă potabilă din țară, în 
prezent fronturile subterane de captare sunt trecute în conservare din cauza unor probleme 
privind calitatea apei. Principalele surse de apă ale Municipiului București rămân râurile 
Argeș și Dâmbovița, apa brută fiind captată din râul Dâmbovița prin priza de captare 
Brezoaele, iar din râul Argeș prin priza de captare Crivina, ambele având nevoie de reabilitare. 
 
Pe lângă cele 7 stații de pompare orășenești aflate în funcțiune (Nord, Grivița, Drumul 
Taberei, Preciziei, Uverturii, Grozăvești, Sud), sistemul de distribuție al apei potabile este 
alcătuit din 29 de stații de repompare funcționale (40 în total) și 108 stații de pompare cu 
hidrofor funcționale (200 în total), care permit ridicarea presiunii în clădirile înalte (peste 
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P+4) din zonele în care sunt amplasate. Acestea sunt interconectate într-o rețea inelară cu 
mai multe surse de alimentare, ceea ce crește nivelul de siguranță al furnizării. 
 
Rețeaua de distribuție este alcătuită din circa 682 km de conducte principale (diametru 250 
– 1.000 mm), restul fiind conducte de distribuție cu diametrul sub 225 mm. Analiza pe 
materiale indică faptul că 38 % din rețea (circa 970 km) este încă alcătuită din fontă și fontă 
ductilă, în timp ce 42 % (1.066 km) reprezintă rețea mai nouă sau modernizată, realizată din 
polietilenă 
 
In perioada 2008-2018 s-a înregistrat o scădere constantă a consumului de apă, în 2008 
acesta fiind de circa 130 milioane mc (scădere cu aproximativ 24 milioane mc față de anul 
2008 – circa 15 %). În aceeași perioadă, consumul de apă pentru uz casnic a scăzut cu circa 
20%, ajungând la aproape 92 milioane mc (circa 43 mc / locuitor / an), iar cel non casnic 
(companii, instituții etc.) a scăzut cu doar 2%. 
 
În ceea ce privește gradul de conectare a populației la serviciul de alimentare cu apă, conform 
datelor Apa Nova București acesta a crescut de la 82,3 % în anul 2011 la 92,3 % în anul 2016. 
Datele INS indicau pentru anul 2018 un număr de 1.771.000 de bucureșteni deserviți de 
sistemul de alimentare a apei potabile, în creștere cu 71.000 (+4,2%) față de anul 2008, 
reprezentând 96,8% din populația rezidentă a Capitalei la 1 iulie 2018. 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Conform datelor INSSE, capacitatea 
instalațiilor de producție a apei la 
nivelul municipiului București este una 
foarte ridicată în raportul cu consumul 
actual (sub 500.000 mc), situându-se 
între 1,5 și 1,43 milioane mc / zi în 
perioada 2008-2018.  

• Evoluția rețelei de distribuție a apei 
potabile s-a remarcat prin extinderi 
importante în intervalul 2008-2018 
(+309 km, în termeni absoluți, respectiv 
+14%, în procente), realizate în special 
odată cu demararea, în anul 2009, a 
programului Bucur de extindere a 
rețelei de apă și canalizare. 

• Scăderea consumului poate fi explicată 
prin creșterea randamentului rețelei de 
distribuție (scăderea continuă a 
volumului de apă pierdut). Astfel, 
consumul mediu de apă a scăzut de la 
161 litri / locuitor / zi la 148 litri / 
locuitor / zi (conform Master Plan).  

• Eficiența rețelei, exprimată ca raportul 
dintre apa facturată și apa introdusă în 
rețea, este de circa 77 % în prezent, 
conform datelor Apa Nova, fapt ce 
situează rețeaua de alimentare cu apă a 
municipiului București în primele locuri 
pe țară din punct de vedere al eficienței. 

• Deși operatorul Apa Nova face investiții 
semnificative din surse proprii, tarifele 
practicate sunt mai reduse ca în 33 de 
orașe importante din țară. 
 

• Aproximativ 34 % din rețeaua de 
distribuție a apei potabile este 
alcătuită din conducte de peste 50 de 
ani vechime, ce ar trebui să intre într-
un program de reabilitare. De altfel, 
circa 54 % din avariile înregistrate în 
perioada 2015-2019 s-au înregistrat pe 
conductele de distribuție din fontă. 

• Circa 80 % din avariile pe artere 
(conductele de transport apă potabilă) 
se produc pe conductele de oțel. 

• Există încă zone în municipiul 
București nedeservite de rețeaua de 
alimentare cu apă: în sectorul 1 
(cartierul Henri Coandă, Giulești-
Sârbi), în sectorul 3 (zonele Luncilor și 
Gurilor), în sectorul 4 (zona Progresul), 
în sectorul 5 (Prelungirea Ghencea) și 
în sectorul 6 (Militari – Roșu). 

• Există conducte de azbociment (66 
km) în zona zona Șos. Chitilei – 
Bucureștii Noi, dar și în porțiuni din 
cartierele Titan, Berceni sau Militari. 

• Se înregistrează valori mari ale vârstei 
apei, de peste 12 ore în zone precum 
Bulevardul Theodor Pallady, Apărătorii 
Patriei sau Timpuri Noi. Cea mai 
afectată zonă este zona de est, 
întrucât se află cel mai departe de 
punctele în care se realizează 
clorinarea apei. 

• Percepția populației Bucureștiului cu 
privire la calitatea apei potabile este 
încă una negativă. 
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Tendințe de 
dezvoltare 

• Conform Master Planului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru 
municipiul București, se recomandă realizarea unor puțuri noi în fronturile de 
captare de la Ulmi și Arcuda care să asigure un debit de 0,63 m3/s, precum și 
realizarea a 35 de puțuri noi în Municipiul București, distribuite uniform pe suprafața 
orașului, pentru a asigura alimentarea cu apă a populației în caz de necesitate (de 
exemplu, poluări masive ale apelor de suprafață). 

• Pe orizontul de timp al Master Planului (30 ani – 2047), se recomandă 
redimensionarea / înlocuirea conductelor de distribuție a apei potabile realizate din 
fontă (aproape 1.000 km, în total), precum și redimensionarea arterelor de 
transport apă potabilă din oțel (zona Inelului 1, Bulevardul Unirii, Splaiul Unirii, Calea 
13 Septembrie, cartierul Vitan, B-dul Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Calea 
Griviței). 

• Actul Adițional nr. 11/2020 la contractul de concesiune încheiat de municipalitate 
cu operatorul privat care gestionează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 
cuprinde un Program Investițional Obligatoriu (PIO), prin care acesta din urmă se 
angajează să finanțeze și realizeze investiții și lucrări în valoare totală de 230,9 mil. 
Euro pe o durată de 11 ani. Implementarea PIO a demarat în luna octombrie 2020.  

• În anul 2019, bugetul aprobat de Consiliul General al Capitalei a cuprins lucrări de 
extindere a rețelelor, inclusiv de alimentare cu apă și canalizare, în Cartierul Henri 
Coandă (loturile I și II). Sume pentru acest obiectiv sunt prevăzute și în bugetul pe 
anul 2020, alături de extindere și reabilitare rețele în zonele Ghidigeni, Olteniței, 
Cheile Turzii. Pentru aceste investiții PMB a atras o finanțare de 68 mil. Euro din 
fonduri europene, prin POIM 2014-2020. 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Identificarea, evaluarea și monitorizarea sau închiderea puțurilor ce prelevă apă din 
stratele de Frătești, existente pe teritoriul municipiului București, în vederea evitării 
contaminării apelor subterane 

• Dezvoltarea unui sistem de valorificare a sursei strategice de apă subterană, care să 
fie activat în caz de forță majoră (exemplu: o poluare majoră pe apele de suprafață). 

• Realizarea unei stații de alertă în caz de poluare în amonte de stația de tratare 
Arcuda. 

• Reabilitarea sistemului de stavile la priza de captare Brezoaele și continuarea 
programului de reabilitare în cazul prizei de captare Crivina. 

• Modernizarea sistemului de separare a nămolului la stația de tratare Roșu. 

• Utilizarea rețelei de alimentare cu apă industrială pentru deservirea zonei de sud-
est (inclusiv localitățile limitrofe: Popești-Leordeni, Jilava). 

• Realizarea unei noi stații de pompare în zona de est a municipiului. 

• Redimensionarea / înlocuirea conductelor de fontă mai vechi de 50 de ani (526 km) 
ce sunt localizate, preponderent, în zona centrală și nordică a municipiului. 

• Redimensionarea arterelor de transport apă potabilă din oțel, localizate în zona 
Inelului 1, Bulevardul Unirii, Splaiul Unirii, Calea 13 Septembrie, cartierul Vitan, B-
dul Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Calea Griviței). 

• Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele aflate la limita administrativă a 
municipiului, precum și în zonele Gurilor, Luncilor, Dealurilor, Ghigideni. 

• Înlocuirea conductelor din azbociment rămase încă în rețeaua de alimentare cu apă 
a municipiului București. 

• Realizarea unei stații de clorinare în cadrul noii stații de pompare propuse în zona 
de est a municipiului București. 

• Extinderea instalațiilor de apă pe întreg teritoriul municipiului București, pentru 
sporirea confortului termic în sezonul estival și pentru asigurarea unui acces facil la 
apă potabilă în spațiul public. 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Coordonarea lucrărilor de intervenție asupra rețelelor edilitare  

• Extinderea/reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă 

• Realizarea unor campanii extinse de informare cu privire la calitatea apei potabile 
din sistem. 
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2.5.2. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE CANALIZARE ȘI DE EPURARE A APELOR UZATE 

Figura  31. 
Zone 

nedeservite 
de rețeaua 

de canalizare 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Aspecte 
cheie  

În municipiul București, colectarea apelor uzate și meteorice se realizează printr-o rețea de 
canale de serviciu și canale colectoare. Caseta de Ape Uzate, colectorul general, se află sub 
albia amenajată a râului Dâmbovița, are o lungime de 17,6 km (de la Lacul Morii la Stația de 
Epurare Glina) și preia apele uzate și meteorice aduse de cele 12 colectoare principale și 12 
colectoare secundare. Lungimea totală a colectoarelor este de circa 118 km. 
 
Datele Apa Nova indică o lungime totală a rețelei de canalizare, în anul 2018, de 2.469 km, la 
care se adaugă aproximativ 930 km aferente celor 126.000 de racorduri (incluzând aici 
rețeaua Apa Nova de pe teritoriul orașului Popești-Leordeni). Din această lungime a rețelei, 
există rețea separată de colectare a apelor pluviale pe doar 89 km (3,61% din rețea), iar 
rețeaua separată de colectare a apelor menajere are, în prezent, o lungime de doar 78 km 
(3,16% din rețea). 
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Rețeaua separată de colectare a apelor pluviale, respectiv a apelor menajere a fost realizată 
fie în zone mai vechi constituite, în care extinderea rețelelor de canalizare s-a realizat în 
sistem separativ (cartierele Andronache, Tei-Toboc, Fundeni, Giulești-Sârbi), fie în dezvoltări 
mai recente (cartierele Brâncuși, Străulești, Șos. București – Măgurele). De asemenea, există 
câteva artere importante unde a fost realizată rețea separată de colectare a apelor pluviale: 
Bulevardul Unirii (parțial), Bulevardul Decebal, Bulevardul Burebista sau Bulevardul 
Constantin Brâncoveanu. 
 
Caseta de Ape Uzate transportă apele uzate și menajere la Stația de Epurare Ape Uzate 
(SEAU) Glina, amplasată în comuna Glina, la 11 km sud-est de Municipiul București. Pentru 
etapa I (dată în exploatare în iulie 2011, cu fonduri ISPA), stația de epurare are capacitatea 
de a epura parțial (mecanic) până la 10 m3/s, din care doar 5 m3/s epurare completă 
(biologică și terțiară).  

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Gradul de conectare la sistemul de 
canalizare a crescut de la 81,5 % în 2011 
la 92,2 % în 2016. Datele INS indică 
pentru anul 2018 un număr de 
1.771.000 de bucureșteni conectați la 
sisteme de canalizare și epurare (cu 
treaptă terțiară) a apelor uzate, ceea ce 
înseamnă un grad de deservire de circa 
96,8% a populației rezidente din 
București (la 1 iulie 2018). 

• PMB derulează în prezent, cu fonduri 
europene (prin POIM 2014-2020), 
proiecte de extindere a rețelei de 
canalizare din zonele Ghidigeni, 
Olteniței, Cheile Turzii, Henri Coandă, 
de construire a sistemului de drenare 
pe partea dreaptă a Casetei de sub 
Dâmbovița și cel al lacurilor Titan, 
Tineretului și Carol, de reabilitare a 
colectoarelor principale de canalizare 
(A0 și B0), de reabilitare a Casetei și a 
sistemului principal de drenare de pe 
partea stângă a acesteia, de reabilitare 
și înlocuire a rețelei de canalizare, 
respectiv de realizare a drenurilor 
secundare în zonele Cotroceni, Regina 
Maria și Tineretului. 

• SEAU Glina este dimensionată pentru o 
populație de 1.728.000 l.e. (locuitori-
echivalenți), însă în prezent se află în 
curs de implementare proiectul pentru 
faza a II-a, ce va extinde capacitatea la 
2.417.000 l.e., va asigura epurarea 
mecano-biologică cu îndepărtare de 
nutrienți și debitele ape menajere la 12 
m3/s pentru treapta primară și 
biologică, respectiv debite de ape 
pluviale de 12 m3/s pentru treapta 
mecanică. 

• Viteza mică de scurgere a apelor uzate 
(sub 0,7 m/s) nu asigură viteza minimă 
de auto-curățare, pe vreme uscată, 
pentru toate colectoarele. 

• Rețeaua de canalizare (inclusiv 
dimensiunea Casetei de Ape Uzate) 
este dimensionată în anii 1980, pentru 
un grad mai redus de 
impermeabilizare și o intensitate mai 
scăzută a precipitațiilor decât în 
prezent. 

• Aproape 93 % din rețeaua de 
canalizare a nivelul municipiului 
București funcționează în regim unitar. 
În contextul creșterii gradului de 
impermeabilizare și al accentuării 
fenomenelor extreme (ploi torențiale), 
acest fapt pune probleme importante 
în funcționarea rețelei și al sistemelor 
de epurare (ex. frecvența inundării 
elementelor de infrastructură 
subterană, în cazul precipitațiilor 
abundente). 

• Peste 50 % din rețeaua de canalizare 
are o stare de degradare avansată, 
fiind necesare intervenții frecvente 
pentru remedierea problemelor 
locale. 

• Există zone nedeservite de rețeaua de 
canalizare: zona din sectorul 3 aflată la 
nord și sud de B-dul Theodor Pallady 
(zona Gurilor și a Luncilor), dar și în 
zona de nord și în cartierele Henri 
Coandă, Giulești-Sârbi sau în zona 
Prelungirea Ghencea 

• Un debit mediu de apă uzată de circa 3 
mc/s (circa 40 %) trece doar prin 
treapta primară de epurare, generând 
probleme importante privind calitatea 
apei râului Dâmbovița în aval de SEAU 
Glina. 
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Tendințe de 
dezvoltare 

• Master Planul prevede, în planul de investiții pe termen lung, intervenția în cazul 
zonelor critice, precum pasajele din București (reabilitarea și modernizarea 
instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasajele subterane Mărășești, 
Lujerului, Jiului, Victoriei și Unirii). Se propune, de asemenea, construirea de bazine de 
retenție în zona parcurilor Izvor (volum rezervor 11.000 mc) și Opera (volum rezervor 
15.000 mc), precum și amenajarea lacului Văcărești cu rol de stocare a apelor pluviale 
din zona de sud-est a orașului. În sens larg, pe lângă investițiile realizate în reabilitarea 
rețelei de canalizare, se poate studia posibilitatea folosirii văii Colentinei (și a salbei de 
lacuri) ca emisar pentru apele meteorice colectate în zona de nord a capitalei (în urma 
realizării unor sisteme separate). 

• Planul de investiții pe termen lung din Master Plan prevede redimensionarea 
colectoarelor mari de canalizare, aproximativ 100 km necesitând lucrări de reabilitare 
din cauza vechimii și a defecțiunilor importante existente. De asemenea, este propusă 
realizarea de colectoare noi: pe B-dul Uverturii – Str. Orșova (zona de sud Lacul Morii, 
L = 1,5 km) și în zona de sud (L = 9 km). 

• Alte zone importante de intervenție, unde se propune redimensionarea rețelei de 
canalizare existente, sunt zonele Cotroceni (înlocuire circa 6,5 km conducte din beton), 
Regina Maria (înlocuire 7,4 km conducte din beton) și Tineretului (înlocuire 1,6 km 
conducte din beton), dar și zona străzii Slobozia (parcelarea Gramont), unde sunt 
propuse colectoare noi (circa 7,8 km), un bazin de retenție bi-compartimentat cu 
volum total de 9.300 mc, precum și o stație de pompare pentru golirea bazinelor 

• Alte investiții sunt propuse în Master Plan: 
- Realizare rețea de canalizare în sistem divizor în cartierul Henri Coandă; 

- Realizare sistem de canalizare unitar pentru preluarea apelor uzate menajere și 

pluviale din bazinul străzii Ghidigeni; 

- Extinderea rețelelor de canalizare în sistem divizor în zona de Nord (Șos. Odăi – Șos. 

București – Ploiești – Str. Jandarmeriei, Șos. Ionescu Sisești – Șos. București Târgoviște); 

- Extinderea rețelei de canalizare în zonele Luncilor, Gurilor, Dealurilor, Chitila, Nord 

dreapta, Ghencea, zona ieșirii spre Mogoșoaia – Buftea, Lacul Morii și Giulești-Sârbi  

• Se recomandă de asemenea finalizarea fazei a II-a a proiectului Stației de Epurare Ape 
Uzate Glina, ce prevede extinderea capacității la 2.500.000 l.e. și posibilitatea epurării 
biologice a unui volum de apă uzată de 8,3 mc/s. 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Identificarea unor soluții pentru spălarea hidraulică periodică a colectoarelor. 

• Adaptarea sistemului de canalizare la o frecvență de calcul, în cazul ploilor, de 1:10. 

• Asigurarea unor surse alternative de alimentare pentru toate SPAU-urile. 

• Realizarea unui sistem integrat la nivel municipal pentru gestiunea apelor pluviale: 

- Extinderea rețelei de colectare separată a apelor pluviale, cu direcționarea acestora 
direct către emisari după pre-epurare acolo unde acest lucru este posibil (de exemplu, 
de-a lungul văii Colentinei). 
- Construirea de bazine de retenție și amenajarea unor zone verzi pentru a permite 
stocarea apelor pluviale. 

• Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasajele 
subterane Mărășești, Lujerului, Jiului, Victoriei și Unirii 

• Reabilitarea a 100 km de colectoare mari de canalizare, ce necesită reabilitare. 

• Redimensionarea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria, Tineretului, 
zona străzii Slobozia. 

• Extinderea rețelei de canalizare în zonele aflate la limita administrativă a municipiului, 
precum și în zonele Luncilor, Gurilor, Dealurilor, Giulești-Sârbi sau Lacul Morii. 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Refacerea sistemului de canalizare la nivelul întregului oraș; 

• Finalizarea construcției stației de epurare a municipiului București 

• Coordonarea lucrărilor de intervenție asupra rețelelor edilitare  
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2.5.3. ENERGIA ELECTRICĂ 

Figura  32. 
Rețeaua de 
transport și 

de 
distribuție a 

energiei 
electrice 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Dezvoltarea economică a orașului București a condus la o creștere a consumului de energie 
electrică mai ridicată decât media pe țară, depășind 1500 MW la vârful de sarcină în iarna 
2017 – 2018. Aceasta reprezintă  aproximativ 65% din capacitatea de injecție din rețeaua 
electrică de transport în rețeaua electrică de distribuție la nivelul orașului București și 
conduce la atingerea valorii limită a capacității de injecție pe fiecare dintre zonele 
electroenergetice de alimentare din interiorul municipiului București, rețeaua funcționând 
debuclat.  
 
Utilizatorii rețelei electrice de distribuție (RED), majoritatea consumatori (clienți finali), sunt 
racordaţi direct la reţelele electrice de interes public din administrarea E-Distribuţie 
Muntenia S.A., companie privată, parte a grupului ENEL. 
 
Din punct de vedere al performanţelor serviciului de alimentare cu energie electrică, în anul 
2018 au avut loc 22 de incidente, reprezentând un procent de 55% dintr-un total de 40 de 
incidente interne în rețeaua operatorului de distribuție E-Distribuție Muntenia. Acest 
incidente au fost provocate de defecte ale elementelor de rețea (cabluri și cordoane defecte, 



68 

izolatoare conturnate, echipamente defecte în stațiile electrice), fiind predominante 
defectele liniilor electrice în cablu de medie tensiune. 

 
Figura  33. Dinamica consumului de energie electrică de la nivelul municipiului București, 

în perioada 2010- 

 
Sursa: ENEL 

 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Dezvoltarea producției din surse 
regenerabile în special din Dobrogea și 
din zonele învecinate Bucureștiului, are 
drept consecință creşterea fluxurilor de 
putere care tranzitează stațiile care 
alimentează Capitala. 

• În anul 2019, E-Distribuție Muntenia a 
derulat investiții din fonduri proprii 
pentru trecerea la 20 kV a rețelei de 6 
kV și de 10 kV din zonele București Sud 
– Jilava (etapizat), Drumul Taberei 
(etapizat), Cotroceni (etapizat) și 
Floreasca – care deservește circa 
34.500 de consumatori. De asemenea, 
au fost modernizate peste 120 de 
posturi de transformare și o serie de 
puncte de transformare din tot orașul, 
care au fost introduse într-un sistem de 
telecontrol și automatizare, care 
permite operarea la distanță și izolarea 
zonelor cu defecțiuni. 

• Majoritatea elementelor de rețea au o 
vechime mai mare de 35 de ani, ceea 
ce generează deprecierea tehnică a 
materialelor, în condiții standard sau la 
sfârșitul duratei de viață a activelor din 
rețelele electrice. O mică parte din 
totalul capacităților energetice a fost 
reabilitată sau modernizată.  

• Incidentele raportate la nivelul 
serviciului de alimentare cu energie 
electrică au condus la întreruperi în 
alimentarea utilizatorilor și scăderea 
indicatorilor de continuitate a 
alimentării cu energie electrica, fiind 
necesare măsuri de mentenanță 
corectivă. 

• Siguranța alimentării consumatorilor 
scade vara deoarece atunci au loc 
opririle totale pentru revizii anuale în 
centralele termoenergetice (CET) care 
deservesc Capitala cu energie electrică 
și termică. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Pe teritoriul Municipiul Bucuresti sunt preconizate lucrări de dezvoltare in zona de 
Nord: stația electrică IT/MT Henri Coandă - situată în cartierul cu același nume, stația 
IT/MT Mircea Eliade - situata la intersecția Calea Floreasca cu Str. Mircea Eliade și 
stația IT/MT nouă în zona Industriilor. 

• În viitor se prognozează că la nivelul orașului București consumul de energie electrică 
va crește în special în sectorul rezidențial. In aceste condiții, dezvoltarea infrastructurii 
de alimentare cu energie electrică trebuie să țină cont și de lipsa/costul terenului 
disponibil pentru lucrări de dezvoltare, de existența unor utilizatori cu un grad ridicat 
de susceptibilitate la calitatea energiei electrice furnizate, de numărul ridicat de linii 
de alimentare în cablu, de scoateri din exploatare a grupurilor generatoare din 
București, de creșterea tranzitului de putere prin stațiile Transelectrica din București 
venind dinspre zona Dobrogea și alimentând alte zone din țară.  
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Recomandăr
i pentru 
strategie 

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

• Pe termen mediu, în zona București (Grozăvești) ar fi oportună realizarea unei stații 
400/110 kV în zona centrală, racordată prin două linii electrice subterane de 400 kV 
cu stația Domnești, respectiv București Sud 

• Pe termen lung, considerând creșterea continuă a consumului, suplimentar ar fi 
necesară realizarea unor noi stații electrice de 400 kV sau de 220 kV și construirea 
unei linii electrice aeriene/subterane de 400 kV de la stația electrică de transport 
București Sud la stația electrică Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de 
transport 400/110 kV în zona de nord-est a Municipiului București, într-una din 
localitățile Otopeni, Tunari, Voluntari, racordată prin LES 400kV cu staţia 400kV 
Bucureşti Sud şi cu LEA 400kV cu staţia 400kV Brazi Vest. 

• Instalarea de centrale electrice cu posibilitate de stocare de energie care să conducă 
la creșterea eficienței energetice și flexibilizarea funcționării. 

• Instalarea de surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice) pe acoperișul 
clădirilor astfel încât să se realizeze în București cartiere/zone cu surplus de energie 
(producție anuală locală mai mare decât consumul din zonă). 

• Amenajarea de stații de încărcare electrică pentru e-biciclete/e-trotinete și pentru 
autovehicule electrice și autobuze electrice pe  marile artere de trafic. 

• Schema bonus de cogenerare – schema de acoperire a costurilor, inceputa in 2011, 
trebuie prelungita din 2020. Se prognozează că în 2025-2026 se pot punere in 
functiune a unor capacitati noi.  Integrare RADET & Elcen și se pot construi centrale 
noi la Titan, Aviației, Colentina, Casa Presei 

• Program elaborat de mentenanță preventivă și investiții în elemente de rețea pentru 
scăderea numărului de întreruperi;  

• Modernizarea instalațiilor pentru creșterea calității serviciului de alimentare cu 
energie electrică; înlocuire LES 110 kV cu cabluri de capacitate mărită, ca de exemplu 
traseul București Nord-Centru, Militari-Răzoare, Militari-Grozăvești, Răzoare-
Grozăvești  etc, stații electrice noi 110 kV/MT în zona Drumul Taberei, Băneasa 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Statie Bucuresti-Sud - proiect de injectie suplimentara de transport dinspre reteaua 
de transport catre reteaua de distributie – termen 2022-2023 

• Statie Fundeni – proiect de extindere a statiei prin realizarea unei injectii suplimentare 
dinspre reteaua de transport catre reteaua de distributie 

• Probleme de consolidare stație București Sud + Fundeni  

• Realizarea unei stații în zona Grozăvești zona Grozăvești 

• În 5-10 ani o stație la centrul de consum al capitalei + trasee subterane de rețele 

• Producere locală de energie pentru decongestionarea sistemului de alimentare cu 
energie 

• Creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor utilizării energiei verzi. 

• Introducerea unei politici și de stimulente pentru a promova, incuraja și permite 
utilizarea și fructificarea energiei regenerabile." 
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2.5.4. ENERGIA TERMICĂ 

Figura  34. 
Rețeaua de 
termoficare 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Bucureștiul are cel mai mare sistem centralizat de încălzire din țară, cu 561.213 apartamente 
conectate (aproximativ 1,2 milioane de persoane) în anul 2018, reprezentând cca. 50% din 
totalul consumatorilor de încălzire în sistem centralizat din România. Sistemul furnizează 
agent termic pentru 8.200 de blocuri și 320 de clădiri individuale, plus 5.400 de consumatori 
nerezidențiali (instituții publice, entități sociale, școli, spitale, clădiri comerciale, consumatori 
industriali etc.). Sistemul de încălzire centralizată din București concentra în anul 2018 circa 
41% din cererea totală de energie termică din România, respective 48% din totalul locuințelor 
branșate. În București, sistemul de termoficare acoperă în prezent 72% din necesarul total 
de căldură (rezidențial și nerezidențial), din care încălzirea rezidențială reprezintă 88%. 
 
Rețeaua (transport, distribuție, stații, mici producători de căldură pentru reîncălzirea apei 
după transport) a fost administrată până în noiembrie 2019 de RADET, o entitate semi-
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comercială („regie autonomă”) din subordinea PMB. Rețeaua constă din 954 km de rețea 
primară și 2963 km conducte secundare. După declararea falimentului la RADET, operarea 
activelor administrate anterior de această regie a fost transferată, de la 1 decembrie 2019, 
către Compania Municipală Termoenergetica, care ca acționar majoritar PMB (99,9% din 
capitalul social), la care se adaugă comuna Chiajna și orașul Popești-Leordeni. 
 
Referitor la capacitățile de producție, peste 90% din căldura din sistemul de termoficare este 
produsă în 4 CET-uri deținute de ELCEN, o companie de stat al cărei acționar este guvernul 
central (actualmente Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri). Restul de energie 
termică este produs în două CET-uri mici (unul privat – Vestenergo și unul deținut de o 
primărie de sector - CET Grivița, sectorul 1), un mic CET deținut de RADET (Casa Presei), plus 
46 de centrale de cvartal deținute de RADET. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Debranșările oficiale în București sunt 
reduse, aproximativ 1% în ultimii 5 ani 
(8% din 1990) sau mai puțin de 1.000 
de apartamente pe an. 99,7% din 
clădiri au contor de scară de bloc și 
aproximativ jumătate din 
apartamente sunt echipate cu 
alocatoare de costuri. Rata încasărilor 
de la consumatori este foarte bună 
(peste 97%). 

• Sistemul centralizat de încălzire din 
București este supradimensionat, 
uzat fizic și moral, majoritatea 
capacităților de producție și rețelelor 
fiind din perioada 1960-1989, cu 
pierderi pe rețele de circa 30%, atât în 
cazul căldurii, cât și a apei. Cele 4 CET-
uri publice de mari dimensiuni care 
deservesc Capitala funcționează pe 
baza unor derogări cu termene-limită 
2020 și 2023, condiționate de 
investiții de conformare la cerințele 
de mediu.  

• Termoficarea în București se află în 
prezent într-o degradare accelerată, 
cu avarii care cresc în durată.   

• Grevarea sistemului de termoficare 
de restanțele PMB la plata subvenției 
către operatorul de termoficare, 
respectiv de către acesta către ELCEN, 
inclusiv penalitățile, se ridică la 3,8 
miliarde de lei (aproximativ 850 de 
milioane EUR). De asemenea, 
primăria nu a plătit integral nici 
subvenția pentru iarna 2019/2020. 
Toate aceste arierate au condus la 
falimentul RADET și la insolvența 
principalului producător, ELCEN. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• In ciuda problemelor existente, renunțarea la sistemul centralizat de termoficare 
poate grea dificultăți în asigurarea nececasarului de energie a Capitalei, în condițiile 
în care acestea se bazează pe centrale electrice și termice integrate, nunărul celor 
bransați la acest sistem este de peste jumătate din populația totală a orașului.   

• Sunt în discuție scenarii cu privire la modul în care ar trebui să arate sistemul în 10 
ani: monopol integrat vertical sau piață concurențială cu acces nediscriminatoriu la o 
rețea reglementată ca monopol natural, fără a fi luată o decizie în acest sens. Aceasă 
lipsă de viziune face ca operatorii din domeniul producției și distribuție de energie, 
primul fiind subordonat unui minister, iar cel de-a doilea Consiliului General, să aibă 
planuri de investiții necorelate. În plus, scenariile vehiculate până în prezent au fost 
rareori dezbătute și cu consumatorii finali (captivi în contextul procedurilor 
complicate de debranșare) și nu au ținut cont de nevoile acestora. 
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Recomandări 
pentru 
strategie 

• Pregătirea și depunerea spre finanțare, din programele europene existente în 
perioada de programare 2014-2020, respectiv 2021-2027 a proiectelor de reabilitare 
și moderniizare a rețelei de distribuție a energiei termice (circa 500 km în total).  

• Asigurarea resurselor financiare de la bugetul PMB pentru continuarea lucrărilor de 
înlocuire a rețelelor (altele decât cele vizate de finanțarea europeană) și 
modernizarea centralelor de cvartal efectuate de operatorul din subordinea sa.  

• Finalizarea lucrărilor de investiții de conformare inițiate de ELCEN la nivelul CET-urilor, 
și implementarea (totală sau parțială) a planului de investiții al acestuia,  inclusiv după 
transferul activelor sale către o altă entitate. 

• Luarea unei deciziii urgente cu privire la scenariul pe care îl urma sistemul termoficare 
al Capitalei, mai ales în contextul aprobării planului de restructurare al ELCEN, care 
prevede faptul că până la sfârșitul anului 2020 se va realiza transferul activelor 
producătorului, fie de către municipalitate, fie de către Ministerul Economiei sub 
forma unei noi entități, fie către orice investitor privat.   

• Stingerea treptată a datoriilor PMB către ELCEN (fie de comun acord, fie în urma unui 
demers în justiție), astfel încât producătorul de energie să-și onoreze la rândul lui 
obligațiile restante de plată către furnizori, creditori etc.  

• Reforma sistemului de subvenționare al energiei termice de către PMB, adaptată la 
resursele reale de care dispune Primăria, și care să alinieze procentul din prețul  
suportat de consumatorul final măcar la cel din alte orașe din România. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Trecerea de la un sistem de încălzire centralizat la centrale electrice personale / sau 
la centrale cu acoperire doar pe raza câte unui sector. 

• Regândirea politicii de subvenții pentru o mai bună sprijinire a persoanelor 
vulnerabile. 

• Eficientizarea rețelei energetice prin permiterea intrării pe piață a furnizorilor de 
căldură privați  

• Elaborarea de analize cost-beneficiu, a unor studii de fezabilitate și de evaluări 
comparative pentru regândirea și îmbunătățirea sistemului centralizat 

• Inițierea de consultări publice cu privire la viitorul sistemului de încălzire 

• Elaborarea unui plan de investiții publice bine gândit, pentru modernizarea 
sistemului centralizat de termoficare, dacă se hotărăște menținerea sa pe termen 
lung. 

• Schema bonus de cogenerare – schema de acoperire a costurilor, inceputa in 2011, 
trebuie prelungita din 2020.  

• Se pot construi centrale noi la Titan, Aviației, Colentina, Casa Presei 
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2.5.5. ILUMINAT PUBLIC ȘI TELECOMUNICAȚII 

 

Figura  35. 
Rețeaua de 

telecomunicaț
ii 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

În prezent, rețeaua electrică de alimentare a sistemului de iluminat public este în proporție 
de 86% subterană. Din momentul demarării contractului de concesiune delegată a 
sistemului de iluminat public din București, lucrările de modernizare au inclus trecerea în 
subteran a rețelei electrice de alimentare pentru sistemul de iluminat public și realizarea 
unei rețele electrice proprii aferente acestuia. 
 
Aprindere și stingerea corpurilor de iluminat din București se face prin aproape 600 de 
puncte de aprindere, cele mai multe cu o vechime de peste 10 ani. Doar 53% dintre stâlpii 
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aferenți sistemului de iluminat public din Capitală aparțin PMB, în timp ce restul sunt 
deținuți de operatorii de distribuție a energiei electrice și de transport public. 
 
La momentul anului 2017 în București iluminatul public era asigurat cu lămpi tip LED, sodiu, 
halogenură, dotate cu aparatură balast/igniter și avea în componență 121.838 corpuri de 
iluminat public.  
 
Bunurile utilizate pentru furnizarea serviciului de iluminat public se află în proprietatea sau 
în gestiunea mai multor operatori de servicii publice, după cum urmează: Operatorul 
Serviciului Public (pentru puncte luminoase, console, stâlpi, rețea de distribuție, puncte de 
aprindere și puncte de măsură); S.C. E - Distribuție Muntenia S.A. (pentru stâlpi, rețea de 
distribuție și puncte de măsură); Municipiul București (pentru puncte luminoase, console, 
stâlpi, rețea de distribuție și puncte de aprindere); R.A.T.B. (pentru stâlpi); Telekom (pentru 
stâlpi). 
 
Datele Eurostat și INS cu privire la utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor arată 
că Regiunea București-are un procent de 96% din gospodării cu acces la Internet, dar și un 
procent de 89% dintre acestea au conexiune la internet de acasă (35% cu conexiuni de tip 
narrowband, 14% cu conexiuni broadband mobile, 17% cu conexiuni broadband fixe). 
 
În octombrie 2019, în municipiul București existau doi operatori care furnizau servicii de 
telecomunicație 5G: Vodafone (din mai 2019: zonele Unirii, Kogălniceanu, Izvor, Pipera-
Voluntari) și Digi (din iunie 2019: zonă pilot în Centrul Vechi). În doar 7 țări din Uniunea 
Europeană mai exista, în octombrie 2019, acoperire 5G comercială (conform Ookla 5G 
Map). 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Un sistem integrat de telemanagement 
a fost implementat în zona Dorobanți, 
precum și pe Splaiul Independenței, 
însă se propune dezvoltarea acestui 
sistem de telemanagement pentru tot 
sistemul de iluminat din Municipiul 
București. 

• Municipiul București beneficiază de un 
avantaj competitiv important în ceea ce 
privește viteza Internetului broadband 
(conexiuni fixe), precum și gradul de 
acoperire al rețelei de telecomunicații.  

• În prezent doar aproximativ 15% din 
totalul corpurilor de iluminat public 
utilizează tehnologia LED având 
puteri de la 5W la 225W 

• În anumite zone din Capitală există 
potențial sporit de coliziune între 
vehicule, între vehicule și pietoni, 
cicliști și alți utilizatori rutieri, sau 
între vehicule și obiecte imobilizate 
din cauza nivelului scăzut al 
luminației 

• Consumul și costul energiei electrice 
per punct luminos a scăzut lent în 
ultimii ani, dar rămâne ridicat din 
cauza ponderii ridicate a corpurilor 
de iluminat pe bază de vapori de 
sodiu, generând peste 1% din totalul 
consumului de energie din Capitală. 

• Există încă zone / cartiere 
nedeservite de rețeaua subterană de 
telecomunicații (cabluri fibră optică) 
a municipiului București: Ferentari, 
Andronache, Tei, Doamna Ghica, 
Șos. Chitilei – Bucureștii Noi, Giulești, 
zona de nord a cartierului Militari 
sau Cotroceni 

• Acces redus la conexiuni WiFi libere 
/ gratuite în spațiile publice din 
municipiul București. 
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Tendințe de 
dezvoltare 

• Tendința de dezvoltare și extindere a infrastructurii de iluminat public nu a luat în 
considerare și necesitatea optimizării parametrilor tehnico-funcționali ai sistemului și 
nici necesitățile de modernizare ale acestuia. Performanțele sistemului public se 
limitează la menținerea infrastructurii acestuia în stare de funcționare; timpii de 
răspuns la sesizările cetățenilor pentru punerea în sistem de siguranță a avariilor 
acestuia; asigurarea funcționarii în sistem de securitate și siguranță. 

• Se preconizează o îmbunătățirea a acoperirii municipiului București cu rețeaua 
subterană de telecomunicații în urma investițiilor realizate de NetCity Telecom. Planul 
de extindere cuprinde 537 de străzi, ce ar acoperi astfel cea mai mare parte a zonelor 
încă nedeservite: Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Șos. Gherase (pentru zona de nord-
est), Șos. Chitilei, B-dul Bucureștii Noi, Șos. București-Târgoviște, Șos. Ionescu-Șisești 
(pentru zona de nord), Bulevardele Lacu Tei și Ghica Tei (pentru cartierul Tei), B-dul 
Pieptănari, B-dul Uverturii, B-dul Eroilor și B-dul Dr. George Marinescu (pentru 
cartierul Cotroceni). 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente de tipul sodiu sau halogenură cu 
tehnologia LED, prin care se va obține o creștere a eficienței energetice. 

• Implementarea soluțiilor de dimming pe timpul nopții în zonele cu trafic scăzut pe 
anumite interval de timp, cu respectarea cerințelor luminotehnice din standard pot 
conduce la reducerea cantității de energie electrică utilizată de către corpul de 
iluminat cu peste 15%. 

• Compensarea factorului de putere reactivă cu ajutorul unor baterii de compensare in 
vederea reducerii factonilui de putere reactiv (obligație contractuală a operatorului).  

• Realizarea unui sistem de telegestiune asigură controlul individual al fiecărui corp de 
iluminat stradal se poate verifica în timp util starea fiecărui echipament 
(funcționare/nefuncționare), cât și timpul de funcționare sau energia electrică 
utilizată. 

• Înfiinţarea unui dispecerat pentru comanda şi monitorizarea iluminatului și realizarea 
tablourilor de automatizare aferente punctului de aprindere care să asigure comanda 
centralizată a iiuminatului din dispeceratul central (obligație contractuală a 
operatorului). 

• Realizarea unui sistem de iluminat pentru zona trecerilor de pietoni care implică 
creșterea nivelului de iluminare cu minim 50% față de restul arterei rutiere, care ar 
conduce la scăderea numărului de accidente. 

• Utilizarea sistemelor de iluminat fotovoltaice în parcuri și parcări, care ar conduce la 
scăderea consumului de energie electrică totală a sistemului de iluminat public al 
municipiului București 

• Extinderea acoperirii 5G la nivelul întregului teritoriu al municipiului BucureștI și 
instalarea unei rețele de WiFi în spații publice (parcuri, piețe), cu acces gratuit / liber 
pentru utilizatori. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Dezvoltarea unei baze de date GIS pentru rețelele de utilități publice. 
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5.6. GESTIONAREA DEȘEURILOR 

Figura  36. 
Sistemul de 
gestiune a 
deșeurilor 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Deșeurile municipale din București sunt depozitate în trei depozite ecologice, din care două 
amplasate în județul Ilfov (Glina – cu autorizație integrată de mediu expirată din anul 2017 
și Vidra – autorizat cu viză anuală în 2018) și unul în municipiul București – depozitul IRIDEX, 
situat în sectorul 1 al Capitalei, pe drumul Rudeni – Chitila. Conform datelor de la APM Ilfov, 
depozitul de la Glina are 32% din capacitatea de 26 milioane mc acoperită, în timp ce 
depozitul de la Vidra are 61% din capacitatea de 11,5 milioane mc acoperită. Depozitul 
IRIDEX are o capacitate de 4.500.000 mc, din care 1.229.000 mc disponibili. 
 
Conform datelor din Master Plan, tratarea deșeurilor municipale din București se face în 
următoarele instalații: 

- 7 stații de sortare pentru deșeuri colectate în amestec și deșeuri reciclabile 
colectate separat, cu o capacitate totală de circa 871.000 tone / an (8 stații cu cea 
de la depozitul Vidra). 
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- două stații de compostare, cu o capacitate totală de 2.400 tone / an: operatorii 
sunt ALPAB (Sector 5 – deși este declarată ca fiind stație de compostare, nu are 
decât un tocător de crengi cu capacitate maximă de 60 tone/zi, lipsind instalațiile 
de tratare biologică) și SC 3R GREEN SRL (compostare deșeuri verzi – 2.400 tone / 
an). 

- o instalație de tratare biologică, cu capacitatea de 40.600 tone / an (SC IRIDEX 
GROUP IMPORT EXPORT SRL). 

 
Raportul anual privind starea mediului elaborat de APM București indică pentru anul 2017 
o cantitate de deșeuri colectate de operatorii de profil și de serviciile specializate ale 
primăriilor de 914.538 de tone (479.539 tone deșeuri generate de populație, 271.121 tone 
deșeuri similare, 163.848 deșeuri din servicii publice). Astfel, indicatorul de generare a 
deșeurilor municipale a fost de 500 kg / locuitor / an, peste media UE care este de 476 kg / 
locuitor / an. Indicatorul de generare a deșeurilor menajere este de circa 1,05 kg / locuitor 
/ zi, semnificativ mai ridicat decât indicatorul mediu la nivel național pentru mediul urban 
(0,66 kg / locuitori / zi). 
 

Figura  37. Compoziția deșeurilor menajere (și similare) - 2017 

 
Sursa: Raport privind starea mediului în anul 2017, APM București 

 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• În municipiul București, serviciile de 
salubritate sunt gestionate, pe fiecare 
sector, de către operatori privați (cu 
excepția sectorului 3), gradul de 
conectare la serviciile de salubritate 
fiind de 100%. 

• Există la nivelul fiecărui sector o 
infrastructură de colectare separată a 
deșeurilor formată din puncte 
supraterane cu containere de diferite 
tipuri și dimensiuni (chiar dacă această 
infrastructură este distribuită neuniform 
și slab dezvoltată). 

• In condițiile în care o mare parte din 
componentele sistemului (depozite, 
stații de sortare) ce deservesc 
municipiul București sunt localizate 
pe teritoriul administrativ al 
județului Ilfov, lipsește o planificare 
integrată a gestionării deșeurilor la 
nivelul municipiului București și 
județului Ilfov. 

• Primăriile de sector nu au încheiate 
contracte cu operatorii stațiilor de 
sortare, iar acestea funcționează în 
prezent la sub 40 % din capacitatea 
totală 

• Deși circa 55 % dintre deșeurile 
menajere colectate sunt deșeuri 
biodegradabile, gradul de 
valorificare a acestora (precum și a 
deșeurilor din grădini și parcuri) 
rămâne foarte scăzut. Din acest 
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motiv, nu este îndeplinită ținta de 
reducere a cantității de deșeuri 
biodegradabile depozitate cu 65 % 
până în anul 2017. 

• Infrastructura de colectare separată 
a deșeurilor este slab dezvoltată și 
puțin utilizată de către generatorii 
de deșeuri (rezidenți). Doar 27.000 
tone de deșeuri reciclabile au fost 
colectate separat în 2016 și doar 
19,15 % din deșeurile municipale 
colectate au fot reciclate – mult sub 
ținta de 50 % impusă de Directiva-
cadru privind deșeurile până în 
2020. 

• Lipsește o instalație de tratare a 
deșeurilor din construcții și demolări 
pe teritoriul regiunii București-Ilfov, 
precum și un sistem implementat 
pentru colectarea separată a 
deșeurilor periculoase menajere. 

• Indice de colectare a DEEE pe 
teritoriul municipiului este scăzut 
(1,2 kg / locuitor / an față de ținta 
prevăzută de legislația națională de 
4 kg / locuitor / an). 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Luând în calcul prognoze demografice și economice, Master Planul pentru sistemul 
integrat de management al deșeurilor din Municipiul București prezintă proiecții ale 
cantității de deșeuri generate până în anul 2046. Scenariul mediu prevede o ușoară 
creștere a cantității totale de deșeuri municipale până în anul 2020 (de la 1.040.900 
tone în 2017, la 1.048.100 tone în 2020), urmată însă de o scădere de circa 10 % până 
în 2025 (922.100 tone) și de aproape 20 % până în 2046 (până la 836.100 tone). 
Această proiecție se traduce printr-o scădere a indicatorului de generare a deșeurilor 
menajere de la 0,91 kg  per locuitor în 2017 la 0,82 kg / locuitor în 2046. 

• In acest sens, Master Planul pentru orizontul 2046 propune implementarea unui 
sistem integrat de management al deșeurilor în Capitală, ale cărui principale 
componente sunt:  
- un incinerator de deșeuri cu valorificare energetică -  cu o capacitate de circa 

235.000 de tone și cu termen de realizare anul 2023; 
- extinderea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și a celor 

biodegrabile – din deșeuri menajere, similare și din piețe; 
- construcția unei instalații de digestie anaerobă; 
- construcția unei instalații de tratare biologică a deșeurilor rezultate de la stațiile 

de sortare deșeuri colectate în amestec; 
- extinderea capacităților de depozitare. 

 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Cooperarea între cele două entități administrative, prin constituirea unei Asociații 
de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul managementului integrat al deșeurilor. 

• Clarificarea aspectelor contractuale și instituționale privind modul de sortare a 
deșeurilor, în vederea creșterii cantității de deșeuri valorificate. 

• Realizarea unei stații de compost pentru valorificarea deșeurilor din parcuri și 
grădini. 
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• Dezvoltarea unor instalații de valorificare a deșeurilor biodegradabile (inclusiv 
stații de compostare – instalații de digestie anaerobă). 

• Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul 
municipiului București, cu minim 4 fracții (deșeuri biodegradabile, hârtie-carton, 
mase plastice, sticlă / metal), colectate (preferabil) cu ajutorul unor containere 
îngropate sau semi-îngropate. 

• Implementarea unui sistem și informarea populației cu privire la modul de 
gestiune a deșeurilor menajere periculoase. 

• Creșterea frecvenței de colectare a DEEE și promovarea mai eficientă a campaniilor 
de colectare la nivelul rezidenților. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Realizarea de campanii de informare și conștientizare în unitățile de învățământ și 
la nivelul asociațiilor de proprietari. 

• Implementarea unui sistem mixt de măsuri contravenționale și facilități pentru 
încurajarea schimbării comportamentului cetățenilor în ceea ce privește colectarea 
selectivă a deșeurilor. 

• Utilizare deșeuri municipale pentru producerea de energie printr-un incinerator de 
deșeuri 

• Dezvoltarea rețelei regionale pentru gestionarea deșeurilor prin considerarea 
principiilor economiei circulare 

• Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței reciclării și a economiei 
circulare. 

• Îmbunătățirea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor. 

• Dezvoltarea unei aplicații pentru raportarea diferitelor probleme către 
administrația locală pentru această problematică în mod special. 
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2.6. SERVICII PUBLICE 

2.6.1. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE EDUCAȚIE 

Figura  38. 
Acoperirea 
rețelei 
școlare și 
rețeaua de 
universități 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie  

 

Aspecte 
cheie  

Municipiul București beneficiază de cea mai vastă rețea școlară la nivel național, ce cuprinde 
atât structuri publice cât și private și acoperă relativ uniform teritoriul capitalei. Zonele unde 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București identifică deficit de spaţii de educaţie sunt 
Băneasa, Herăstrău, Dorobanţi, Iancului, Titan, Big-Berceni, Tineretului, Militari, Rahova, 
Academia Militara, precum și noile cartiere rezidențiale apărute la ieșirile din București. 
 
În ceea ce privește calificarea cadrelor didactice, în anul școlar 2018 - 2019, 98,26% din 
posturile didactice erau acoperite de personal calificat, iar din cele 290 de cadre didactice 
care nu au avut studii corespunzătoare postului solicitat, 165 aveau studii superioare 
finalizate, 75 erau în curs de calificare, iar 50 aveau studii medii. Totodată, aproximativ 69% 



81 

din cadrele didactice erau titulari încadrați cu normă de bază, fapt ce indică un grad ridicat 
de stabilitate în învățământul preuniversitar.  
 
In cadrul învățământului gimnazial, în anul 2016 - 2017 rata abandonului școlar în Municipiul 
București era de 1,2%, printre cele mai mici valori înregistrate de un centru urban la nivel 
național. În cadrul învățământului liceal și profesional, Regiunea București – Ilfov înregistra 
în același an o rată a abandonului școlar de 2.1%, de asemenea printre cele mai mici valori 
la nivel național. 
 
Municipiul București este cel mai dezvoltat centru universitar din țară, având 31 de 
universități dintre care 15 publice și 16 private. Majoritatea universităților sunt localizate în 
zona centrală, existând câteva universități și în jumătatea nordică a capitalei. Locurile în 
universități sunt oferite în mare parte de universitățile publice: 68% din locuri, comparat iv 
cu 32% din locuri asigurate de universități private. În ceea ce privește prezența instituțiilor 
de învățământ superior din România în clasamentele internaționale, Shanghai Ranking's 
(Global Ranking of Academic Subjects 2018) include în primele 1000 de poziții Universitatea 
din București (intervalul 801-900), pe domenii de studii, în primele 200 de poziții, 
Universitatea Politehnica din București (intervalul 151-200 pentru domeniul Inginerie – 
Automatizare&Control). 
 

Figura  39. Evoluția numărului studenților din Municipiul București, în perioada 2014-201 

 
Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Circa un sfert din infrastructura 
educațională pentru învățământul 
preuniversitar a fost reabilitată și 
modernizată la standardele 
educaționale ale Uniunii Europene, 
prin Programul de reabilitare a 
unităților de învățământ, derulat cu 
sprijinul Băncii Europeane de Investiții 
și Primăriei Municipiului București. 

• Toate școlile și liceele beneficiază de 
sisteme de supraveghere video și de 
cabinete medicale școlare. 

• Populația școlară a crescut constant 
pe fondul mișcării naturale și a celei 
migratorii, fără ca infrastructura să 
țină pas cu creșterea demografică, 
ajungându-se în situații fără 
precedent, cu cel puțin 14 școli în 
condiții critice de aglomerare, unde se 
învață în două și chiar 3 schimburi. 

• In ciuda programelor de reabilitare, 
există clădiri de învățământ care nu au 
autorizații ISU, autorizații sanitare sau 
care mai necesită reabilitare. 
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• Promovabilitatea în învățământul 
gimnazial este ridicată, la Evaluarea 
Națională, în anul școlar 2018-2019, 
aceasta fiind de 85,12% (locul 4 la nivel 
național, după județele Brăila, Cluj și 
Prahova). La bacalaureat, dintre liceele 
din Municipiul București, 3 se află în 
top 5 la nivel național, unul în top 10, 6 
în top 50 și 7 în top 100. 

• Învățământul dual reprezintă o 
alternativă atractivă, în anul 2018, 10 
unități din capitală desfășurând 
programe de învățământ dual cu profil 
tehnic sau servicii, de care au beneficiat 
233 de elevi.  

• Învățământul special nu este suficient 
dezvoltat din punctul de vedere al 
infrastructurii și personalului calificat 
pentru terapii asistive și consiliere. 

• Persistă încă fenomenul de violență în 
școli în ciuda faptului că toate unitățile 
au fost dotate cu sisteme de 
supraveghere video. 

• Din punct de vedere al capitalului 
uman, sistemul de învățământ 
preuniversitar se confruntă cu un 
număr insuficient de consilieri școlari, 
de existența unor cadre didactice 
necalificate, precum și cu personalul 
didactic auxiliar insuficient. 

• Numărul elevilor din învățământul 
tehnic a suferit un declin considerabil 
în perioada 2012 – 2018, iar 
majoritatea liceelor tehnice au o 
promovabilitate foarte redusă, de la 
sub 50% până la 4%, astfel încât nu 
reprezintă o alternativă viabilă la 
învățământul teoretic.  

• Infrastructura fizică a universităților 
prezintă o serie de probleme cum ar fi 
existența clădirilor cu risc seismic sau 
a clădirilor care necesită reabilitare și 
dotare, insuficiența clădirilor care să 
permită desfășurarea cursurilor în 
condiții moderne, lipsa tehnologiilor 
avansate de care studenții ar trebui să 
beneficieze, lipsa materialelor și a 
tehnicilor moderne de lucru. 

• În prezent, curriculumul universitar 
este realizat după cerințele pieței și 
nevoilor studenților din urmă cu cel 
puțin 10-20 de ani, iar la nivelul 
majorității programelor de studii din 
Capitală, competențele cheie 
europene stabilite de Uniunea 
Europeană prin Noua agendă pentru 
competențe în Europa nu sunt 
dezvoltate. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Dinamica numărului de elevi pe toate nivelurile de învățământ arată o tendință ușor 
crescătoare, ajutată și de deplasările copiilor ce locuiesc pe teritoriul județului Ilfov. In 
condițiile menținerii acestei tendințe, infrastructura de educație și facilitățile conexe 
vor trebui diversificate pentru combatera supraaglomerării. 

• În vederea dezvoltării continue a educației preuniversitare atât pentru rezolvarea 
problemelor existente cât și pentru tranziția la un proces educativ modern și inteligent, 
apare necesitatea de colaborare între toți actorii implicați (administrații publice 
municipale și locale – cum ar fi direcțiile de învățământ din cadrul primăriilor de sector, 
mediul privat, părinți, copii, ONG-uri) și de deschidere a procesului educativ către 
comunitatea locală.  
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• Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Municipiul București a început să 
piardă constant studenți, pe fondul reducerii continue a natalității de după 1989, dar și 
a faptului că tot mai mulți absolvenți de liceu preferă să studieze la universitățile din 
străinătate. În contextul în care Bucureștiul dorește să fie o Capitală europeană 
competitivă din punct de vedere economic și în contextul în care regiunile europene 
sunt în competiție directă pentru capital uman tânăr bine calificat, apare tendința 
internaționalizării educației universitare.   
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Elaborarea unui plan unitar de dezvoltare a infrastructurii educaționale prin 
identificarea de spații disponibile pentru înființarea de noi unități școlare, identificarea 
zonelor unde este nevoie de grădinițe/creșe, identificarea noilor zone rezidențiale (sau 
zonele rezidențiale viitoare) și asigurarea infrastructurii școlare necesare acestora. 

• Realizarea expertizei seismice în toate unitățile de învățământ și reabilitarea, dotarea 
și modernizarea unităților de învățământ pentru a se încadra în normele legale de 
funcționare. 

• Dezvoltarea învățământului special prin investiții directe și prin parteneriate cu 
asociații și companii de profil care pot oferi personal calificat. 

• Extinderea bazei materiale pentru învățământul profesional / dual prin dotarea 
unităților de învățământ cu aparatură de ultimă generație și oferirea de facilități de tip 
cantină sau opțiuni de recreere sau prin crearea de spații multifuncționale cu 
tehnologie modernă pentru practica elevilor. 

• Crearea unei baze de date electronice unice care să permită monitorizarea indicatorilor 
relevanți pentru analiza cuprinzătoare a educației la nivelul întregului Municipiu. 

• Intervenția integrată în școli prin acțiuni comune ale DSP, DGASPC și a Poliției Locale și 
colaborarea cu experți în domeniul social pentru furnizarea de servicii complementare 
elevilor aflați în dificultate și pentru combaterea actelor de violență. 

•  Asigurarea condițiilor minime de igienă la nivelul tuturor școlilor din Capitală și 
monitorizarea continuării implementării acestora. 

• Armonizarea și uniformizarea disciplinei de consiliere în școli, astfel încât aceasta să fie 
un proces complex, continuu și susținut, realizat prin coordonarea dintre consilierii 
școlari și diriginte. 

• Reabilitarea și modernizarea campusurilor universitare mari existente cum ar fi cele 
din Politehnica sau Tei, sau crearea unui campus nou pe principiul unui Smart City, în 
parteneriat cu universitățile care doresc să își internaționalizeze oferta de studii, 
asemenea tendințelor din alte mari orașe universitare. 

• Întărirea conexiunii între universități și mediul de afaceri pentru crearea de 
parteneriate durabile și lansarea unei platforme online integratoare cu locuri de muncă 
dedicate studenților. 

• Crearea unei platforme de eLearning unice la nivel municipal care să stimuleze 
competitivitatea în mediul universitar și să faciliteze interdisciplinaritatea între 
universități și domenii de studii, digitizarea cursurilor universitare și deschiderea 
acestora către un volum mai mare de studenți. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Combaterea supraaglomerării prin crearea de construcții modulare la unitățile de 
învățământ deja existente, pe termen mediu identificarea unor clădiri aflate în 
patrimoniul administrației publice care pot fi transformate în unități de învățământ, iar 
pe termen lung construcția de noi unități de învățământ 

• Creșterea numărului de grădinițe, mai ales în zonele rezidențiale noi, creșterea 
numărului de creșe și trecerea acestora în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării. 

• Implicarea administrației publice municipale și de sector în coordonarea rezolvării 
problemelor ce țin de infrastructură, autorizații sanitare și autorizații ISU, sănătatea 
elevilor, transportul acestora cu microbuzul către școli, etc. 
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• Imbunătățirea calității actului educațional prin realizarea unui parteneriat între școlile 
și liceele cu performanță ridicată și cele mai puțin performante, pentru transfer de 
cunoștințe și bune practici, astfel încât toate instituțiile preuniversitare să ofere un 
parcurs atractiv de educare pentru toți tinerii cetățeni ai Municipiului București. 

• Crearea de platforme inteligente de eLearning la nivel municipal, care ar putea 
contribui semnificativ la creșterea actului educațional prin accesul facil al tuturor 
elevilor la același tip de învățământ. 

• Digitalizarea procesului educațional prin crearea de sisteme cu un grad mare de 
interactivitate care să permită schimbarea paradigmei în furnizarea de servicii de 
educație către un mediu inteligent, centrat pe elev. 

• Asigurarea accesului în școală fără probleme a persoanelor cu dizabilități și oferirea 
unui ambient școlar favorabil învățării prin amenajarea de spații de relaxare și spații de 
învățare cu un design prietenos. 

• Adaptarea procesului educațional astfel încât să includă formarea de competențe 
contemporane, așa cum sunt acestea stabilite prin Noua agendă pentru competențe în 
Europa publicată în anul 2016 de către Uniunea Europeană (ex: comunicare, vorbit în 
public, antreprenoriat, democrație participativă, incluziune și egalitate de șanse, 
prezentare grafică etc.). 

• Extinderea activităților extrașcolare și a dotărilor necesare desfășurării acestora cu 
spații pentru desfășurarea programului școală după școală, dotări sportive dedicate – 
de exemplu bazine de înot – unde elevii să își poată petrece timpul liber în cadrul unor 
activități organizate. 

• Inființarea unei asocieri colaborative în scopul profilării Bucureștiului ca oraș 
universitar european, cu atribuții în realizarea de analize care să identifice atuurile 
capitalei pe baza indicatorilor internaționali de atractivitate a orașelor universitare și 
crearea unui brand  pentru București ca “oraș universitar European”. 

• Dezvoltarea infrastructurii la nivelul instituțiilor de învățământ superior (echipare, 
cămine, zone de relaxare și cantine, facilități digitale etc.), digitizarea și comasarea 
facilităților oferite studenților, astfel încât să existe servicii unice dedicate la nivel de 
Capitală (de exemplu: introducerea unui singur card de acces la toate bibliotecile din 
Capitală, existența unui “student card” unic cu reduceri, etc.).  
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2.6.2. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE 

Figura  40. 
Servicii 

medicale 
specializate 
(spitale și 

clinici) 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Pe lângă cele 168 de unități medicale identificate în baza informațiilor de la ASSMB și 
DSPMB, rețeaua serviciilor medicale specializate din București cuprindea în 2018 și un 
număr de 518 centre medicale de specialitate  și 1.789 cabinete medicale de specialitate,  
conform datelor INS (Tempo online). Aceste două tipuri de unități sanitare au cunoscut o 
tendință continuă de răspândire și privatizare. Astfel, între 2003 și 2018, numărul de centre 
medicale de specialitate a crescut de aproape nouă ori, iar numărul de cabinete medicale 
de specialitate a crescut de peste două ori, de la 767 (dintre care 70% private) la 1.789 (100% 
private). 
 
Analiza specialităților disponibile în unitățile spitalicești publice arată că majoritatea 
spitalelor au specialități diverse. În concordanță cu concentrarea spitalelor în sectoarele 1 și 



86 

2, specialitățile medicale urmează aceeași tendință, deși sunt disponibile în majoritatea 
sectoarelor. 

 

Numărul de paturi disponibile în spitalele private a avut o tendință ascendentă constantă, 

ajungând la 1.772 paturi, în 2018 (date INS). La paturile din spitale se adaugă un total de 64 

de paturi în unități publice și 663 de paturi în unități private de servicii specializate 

Figura  41. Distribuția numărului de paturi din spitalele din București, pe forme de 
proprietate și subordonare, la 31 decembrie 2018 

 
Sursa: Calcule proprii în baza datelor din setul de date deschise publicat de MS, 

data.gov.ro și date INS, baza de date Tempo online 
 
Numărul total de medici a crescut continuu de la mai puțin de 8.500 în anul 2000 la 13.160 
în 2018. Ca efect, numărul de locuitori pentru un medic a scăzut până la o valoare de 139 
pentru anul 2018. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Dezvoltarea din ultimii ani a rețelei 
private de unități medicale a condus la 
creșterea și diversificarea ofertei de 
servicii. 

• Serviciile de asistență medicală 
primară (rețeaua de medicină de 
familie, rețeaua farmaceutică, rețeaua 
de medicină stomatologică) au 
înregistrat o evoluție pozitivă, 
acoperind aproape întreg teritoriul 
municipiului (Sectorul 4 și, în special, 
Sectorul 5 sunt într-o situație 
deficitară).  

• Cele mai recente date INS pentru 
București  arată o creștere atât a 
numărului de ambulanțe (190 în 2017 
față de 153 în 2005). In 2019, PMB a 
achiziționat 106 ambulanțe noi, iar ISU 
B-IF a fost dotat cu 65 noi ambulanțe, 
în cadrul proiectului „Viziune 2020”, 
finanțat prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
 

• Infrastructură sanitară este învechită, 
cu circuite intraspitalicești 
fragmentate, iar o parte din clădiri nu 
au expertiza seismică (din cele 19 
spitale în subordinea PMB, conform 
informațiilor transmise de ASSMB,  15 
au nevoie de lucrări de modernizare, 
12 necesită lucrări de extindere și 8 de 
consolidare). 

• Adresabilitate înaltă a pacienților din 
județele învecinate, conduce la supra-
aglomerarea capacității spitalelor 
existente, mai ales la nivelul serviciilor 
de urgență. 

• Capacitate insuficientă a 
ambulatoriilor (și existența unui 
număr însemnat de persoane fără 
asigurare medicală) conduce la un 
număr mare de prezentări ale 
pacienților la camerele de gardă. 

• Sistemul se confruntă cu deficit de 
personal cu studii medii din unitățile 
sanitare (mai ales pe fondul migrației 
externe), dar și din sistemul de 
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urgență (din cauza condițiilor grele de 
muncă). 

• Există un număr redus de mediatori 
sanitari și asistenți medicali 
comunitari care să deservească 
comunitățile marginalizate, care în 
general cuprind persoane vulnerabile 
la probleme de sănătate (publică) și 
neasigurate. 

• Incidențele sunt crescute pentru 
anumite boli transmisibile, mai ales în 
rândul grupurilor vulnerabile. 
Incidență crescută a cazurilor de 
infecții asociate asistenței medicale. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Pentru Regiunea București-Ilfov, Planul Regional de Servicii de Sănătate prevede o 
serie de direcții strategice de investiții, precum: reabilitarea secțiilor de terapie 
intensivă (cu sprijinul Băncii Mondiale), consolidarea rețelei regionale de îngrijiri de 
urgență (Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne), 
restructurarea și reabilitarea spitalelor de importanță strategică (Ministerul 
Sănătății împreună cu autoritățile publice locale), dar și reorganizarea rețelei de 
spitale în sensul transformării unei cote din paturile de spital pentru îngrijiri acute 
în regim de zi, precum și pentru îngrijiri pe termen lung, de reabilitare și îngrijiri 
paliative. 

• Contextul nou marcat de pandemia la nivel global generată de criza COVID-19 
schimbă în mod substanțial nevoile la nivelul serviciilor și al infrastructurii de 
sănătate la nivel mondial, național și, bineînțeles, și la nivelul municipiului 
București. În această perioadă a devenit extrem de importantă suplimentarea 
personalului Direcției de Sănătate Publică București pentru recoltarea analizelor și 
realizarea anchetelor epidemiologice. În același timp, toate nevoile neacoperite de 
personal, în special din specializările de boli infecțioase, medicină de urgență și ATI 
devin și mai importante. 

• Noile provocări alături de creșterea ponderii persoanelor vârstnice (peste 65 de 
ani), cu diferite afecțiuni cronice și care apelează frecvent la servicii medicale, vor 
pune o presiune sporită asupra sistemului medical, atât la nivelul cererii pentru 
infrastructură, cât și al procedurilor clare de preluare și testare a pacienților în 
spitale, de instruire a personalului și de utilizare a echipamentelor de protecție. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Corelarea liniilor de dezvoltare a infrastructurii de sănătate la nivelul ASSMB, cu 
cele planificate la nivel regional (dar și la nivelul județelor limitrofe) și cu finanțare 
adecvată (din toate sursele de finanțări), cu respectarea principiului unui 
management financiar eficient și eficace 

• Expertizarea seismică a tuturor clădirilor cu destinație sanitară din proprietatea 
PMB și consolidarea lor cu prioritate, în baza unei analize cost-eficiență 

• Realizarea de investiții în unitățile spitalicești în conformitate cu prevederile 
Strategiei pentru sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020 

• Dotări îmbunățite ale infrastructurii de sănătate, care să fie însă corelate la nivel 
național și cu reducerea inegalităților teritoriale în dezvoltarea serviciilor de 
sănătate, care să reducă presiunea asupra rețelei sanitare din București.  

• Continuarea și multiplicarea unor programe eficiente de screening/ depistarea 
precoce a unor afecțiuni, respectiv de promovare a unui stil de viață sănătos (de 
ex. nutriția în școli). 
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• Dezvoltarea campaniilor de prevenire a incidenței privind bolile transmisibile, mai 
ales în interiorul comunităților marginalizate (de ex. prin rețeaua medico-socială), 
și a comunităților (de ex. prin cabinetele de medicină școlară). 

• Monitorizarea riguroasă a cazurilor de infecții asociate asistenței medicale și 
fundamentarea măsurilor de îmbunătățire.  

• Monitorizarea periodică a satisfacției pacienților (cel puțin pentru spitalele 
administrate în rețeaua ASSMB). 

• Sprijinirea spitalelor pentru implementarea managementului calității în sănătate 
(cel puțin pentru spitalele administrate în rețeaua ASSMB). 

 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Reducerea emigrației forței de muncă înalt calificate prin măsuri legate de: 
mecanisme transparente la angajare, politici de combatere a corupției și 
criminalității și evaluarea activității angajaților 

• Introducerea de parteneriate publice private pentru infrastructura de sănătate 
(sunt multe bune practici existente în acest sens ce pot fi luate ca și model). 

• Campanie publică de promovare a alimentației sănătoase și a unui stilul de viață 
sănătos (de exemplu, în multe țări se promovează gătitul meselor la domiciliu, sau 
introducerea de clase de gătit sănătos în instituții de educație). 

• Promovarea medicinii preventive.  

• Îmbunătățirea aplicării protocoalelor medicale și procedurilor de achiziții publice în 
spitale 

• Comunicare mai bună a informațiilor cheie despre activitatea unui spital către 
publicul larg, pentru ca un pacient, atunci când intră într-un spital public să 
înțeleagă care este protocolul și de ce servicii va beneficia.  

• Permiterea accesului pe piață a companiilor private ce oferă asigurări de viață 
private.  

• Introducerea de indicatori de perfomanță, stimulente și instrumente de măsurare 
a satisfacției pacienților. 

• Introducerea managementului privat. 

• Introducerea legislației ce permite construirea de laboratoare de tip Cath Lab.  

• Sectorul privat poate construi / amenaja astfel de spații (de exemplu, în Israel există 
un astfel de laborator la fiecare 100.000 de persoane) 

• Schimbarea legislației pentru ca doctorii șă poată alege un singur sistem in care pot 
lucra, respectiv public sau privat.  

• Îmbunătățirea infrastructurii pentru a atrage cât mai mulți angajați. Investirea 
masivă în această infrastructură.  

• Instruirea doctorilor să utilizeze aparatura existentă. 
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2.6.3. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE SOCIALE 

Figura  42. 
Serviciile 
sociale 
pentru 

persoanele 
vârstnice și 
serviciile de 

îngrijire 
medicală la 
domiciliu și 

centrele 
culturale cu 
cluburi ale 
seniorilor, 

din 
București, în 

2019 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Din populația cu domiciliul de peste 2,14 milioane locuitori a Capitalei, mai multe categorii 
de persoane se confruntă cu un risc ridicat sau forme de excluziune socială asociate cu sărăcia 
sau cu diferite probleme specifice pentru care politicile generale nu pot oferi o soluţie viabilă: 
(i) Persoane în sărăcie, (ii) Copii separați sau la risc de separare de familie, (iii) Vârstnici, (iv) 
Romi, (v) Persoane cu dizabilități, (vi) Persoane aflate în situație de nevoie socială care trăiesc 
în comunități marginalizate, (vii) Alte grupuri – persoane fără adăpost, victime ale violenței 
domestice, imigranți, etc. 
 
In Capitală au fost dezvoltate servicii sociale diverse pentru toate tipurile de grupuri 
vulnerabile, cu un total de 410 servicii, din care 140 private și 270 publice. In cazul serviciilor 
sociale oferite de sectorul public, responsabilitățile se împart între Direcțiile Generale de 
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Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de la nivelul celor șase sectoare și Direcția 
Generală de Asistență Socială a Municipiului București.  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Documentele strategice în domeniul 
social identificate la nivelul 
primăriilor (sau DGASPC-urilor) de 
sector și al municipiului București 
(sau DGASMB) reprezintă un suport 
pentru a ghida activitatea principalei 
structuri organizatorice cu 
responsabilități în domeniul social, 
adică a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului din fiecare sector. 

• Evoluția pozitivă de diminuare a 
numărului de cazuri de copii separați 
de familie care a fost înregistrată în 
municipiul București este rezultatul 
agregat al mai multor factori, de la 
creșterea nivelului de trai a 
populației, la existența unui număr 
mai mare de ONG-uri, fundații și 
asociații religioase active în 
domeniul social, precum și un număr 
relativ mare de servicii diverse 
bazate pe comunitate, publice și 
private. 

• Servicii de zi oferite prin cluburi ale 
seniorilor/ cluburi ale pensionarilor 
sunt apreciate de persoanele 
vârstnice, în special pentru 
oportunitățile de socializare și 
petrecere a timpului liber. 
 

• Infrastructura și serviciile de centre de zi 
pentru copii (copii în familie, copii 
separați, sau la risc de separare de părinți) 
care au impact semnificativ de prevenire 
atât a separării copilului de familie, cât și 
a abandonului școlar, sunt deficitare. 

• Ponderea copiilor plasați în servicii 
rezidențiale este mare, în timp ce 
ponderea copiilor care sunt plasați în 
servicii alternative de tip familial (AMP, 
plasament la familie) este prea mică. 

• Concentrarea serviciilor pentru persoane 
adulte cu dizabilități se realizează în 
servicii rezidențiale (instituții) și centre de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 
(CRRN) și mai puțjn în centre de zi. Deși 
rata de ocupare a persoanelor cu 
dizabilități este maximă pe țară, aceasta 
este încă insuficientă raportată la nevoie. 

• Centrele rezidenţiale de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane vârstnice (CIA) 
sau căminele de bătrâni nu acoperă 
nevoia reală din populație. 

• Stocul de locuințe sociale disponibile spre 
închiriere este total insuficient pentru a 
acoperi nevoile existente. Distribuția 
responsabilităților între primăria generală 
și primăriile sectoarelor este neclară pe 
mai multe dimensiuni în privința stocului 
și managementului sectorului de locuire 
socială. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Datele Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București semnalează 
un declin al persoanelor cu venituri modeste ce pot beneficia de beneficii bănești 
pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, pe fondul 
ratei relativ mici de sărăcie din București. Cu toate acestea, pragurile stabilite la nivel 
național ar trebui ajustate la contextul municipiul București, unde cheltuielile și 
constrângerile (precum cele legate de copii sau locuință) sunt considerabil mai mari 
decât în celelalte localități ale țării, ceea ce ar genera o creștere a cererii pentru 
astfel de beneficii. 

• Tendința de îmbătrânire a populației, coroborată cu efectele unei crize economice 
induse de COVID 19 vor conduce la o presiune în creștere asupra sistemului de 
asistență socială, inclusiv la o cerere de locuințe sociale. 

• Această tendință va avea impact asupra mediului instituțional și pieței serviciilor 
sociale, în care rolul DGASMB în relație cu DGASPC-urile de sector trebuie regândit, 
iar furnizorii privați și ONG-urile ar putea prelua în mare parte acordarea şi 
dezvoltarea serviciilor sociale, astfel încât DGASPC-urile să dețină rol principal în 
planificarea strategică, monitorizarea și evaluarea acestora. 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Dezvoltarea de servicii de zi/ centre de zi și asigurarea accesului gratuit pentru copiii 
în situații dificile cu risc de separare de familie 
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• Dezvoltare de servicii de recuperare/ reabilitare sau de îngrijiri paliative în regim de 
zi, de servicii de terapie psihologică, logopedie, terapie psihopedagogică, stimulare 
senzorială, kinetoterapie, sport adaptat sau de consiliere a părinţilor. 

• Dezvoltarea de servicii la domiciliu, prin intermediul unei echipei mobile, pentru 
copiii cu dizabilități nedeplasabili 

• 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 

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

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

• 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 

• Încurajarea de afaceri sociale sustenabile și acordarea de facilități pentru intrarea 
persoanelor cu dizabilități pe piața muncii 

• Dezvoltarea de centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 
(CIA), reglementarea și monitorizarea firmelor care oferă servicii cu cazare pentru 
vârstnici și extinderea rețelei serviciilor de asistență la domiciliu. 

• Dezvoltarea stocului de locuințe sociale prin construirea, reabilitarea sau 
achiziționarea de imobile pentru a servi drept locuințe sociale 

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

• Planificarea dezvoltării serviciilor sociale într-o abordare integrată în special cu 
sectorul de sănătate și educațional la nivelul întregului municipiu, precum și 
integrarea furnizării serviciilor sociale și medicale pentru diferite grupuri 
vulnerabile. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Centre comunitare în cartiere – access la servicii sanitare, educație, social etc. 
(posibilă colaborare cu ONG-uri) 

• Creșterea calității vieții familiilor vulnerabile 

• Colectarea și centralizarea (la nivel de evidența populației, la serviciile sociale, la 
nivel de administratori de bloc) de informații despre cei în vârstă, bolnavi și/sau 
singuri. La Primărie, la evidența populației să fie identificate persoanele singure. Și 
cu ajutorul asociațiilor de locatari care să anunțe dacă nu apare câteva zile. 
Asociațiile să aibă de la toți niște numere de contact. 

• Sprijinirea pensionarilor pentru plata costurilor legate de locuire 

• Acordarea unor ajutoare financiare pentru acoperirea cheltuielilor cu copiii care 
merg la școală. 
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2.6.4. INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE CULTURALE 

Figura  43. 
Distribuția 
spațială a 

infrastructurii 
culturale 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Domeniul cultural este unul de interes pentru dezvoltarea Municipiului București, dovadă 
stând demersurile anterioare realizate pentru planificarea acestui sector, precum 
candidatura Bucureștiului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 și programul 
de măsuri care a fost identificat cu această ocazia sau Strategia Culturală a Municipiului 
București 2016-2026. 
 
Din punct de vedere al motivațiilor de consum cultural acestea pot fi împărțite în trei 
categorii principale: de divertisment (vizionarea / ascultarea filmelor, a emisiunilor 
televizate sau a emisiunilor radio), intelectuale (lectura cărților, a ziarelor sau a revistelor) și 
artistice (dansul, cântatul, pictatul etc.). La nivelul locuitorilor Municipiului București se 
remarcă o pondere ridicată a motivațiilor de divertisment și intelectuale, care indică mai 
curând o înclinație către consumul cultural ca o activitate de petrecere a timpului liber. 
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Figura  44. Evoluția consumului cultural în Municipiul București 

 
Sursa: Baza de date INS Tempo Online 

 
Instituțiile culturale bucureștene se află în subordinea a numeroase autorități precum 
Consiliul General al Municipiului București, Primăriile de sector, instituțiile publice naționale 
(spre exemplu, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Apărării etc.) sau 
instituțiile de învățământ și cercetare. De cele mai multe ori, acestea beneficiază de 
echipamente culturale proprii, precum și de subvenții anuale care acoperă cea mai mare 
parte a cheltuielilor lor de funcționale. 
 
Sectorul antreprenorial și sectorul independent/non-profit din domeniile culturale și 
creative sunt bine reprezentate, capitala cumulând, la nivelul anului 2017, 31,68% din totalul 
companiilor, 30,37% din totalul salariaților și 43,66% din cifra de afaceri din sectoarele 
creative la nivel național.  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Diversitatea de dotări, spații, stiluri 
și activități reprezintă un factor 
inedit care are potențialul de a fi 
exploatat prin varietatea ofertei 
culturale datorate eclectismului 
general al Municipiului București 

• Infrastructura culturală este 
caracterizată de o varietate ridicată 
a ofertei existente, de la instituții de 
interes municipal și național, la 
spații alternative care întregesc 
paleta de oportunități disponibile la 
nivelul Capitalei. 

• Sunt organizate numeroase 
evenimente, fie că este vorba 
despre activități culturale clasice 
precum piese de teatru, expoziții, 
concerte de operă, lansări de carte 
etc., fie că este vorba despre 
inițiative inedite precum festivaluri, 
concerte, conferințe sau 

• Multe dintre echipamentele culturale din 
oraș se confruntă cu o serie de provocări 
comune precum distribuția spațială și 
capacitatea de deservire a locuitorilor 
(concentrarea vieții culturale cu 
precădere în centrul orașului), 
atractivitatea și vizibilitatea dotărilor sau 
starea, nivelul de echipare și provocările 
de finanțare.  

• Toate acestea afectează gradul de 
atractivitate și imaginea de ansamblu a 
Bucureștiului, precum și capacitatea 
acestuia de a se remarca drept o capitală 
culturală europeană. 

• Nu există o agenda integratoare a 
evenimentelor care să poate oferi 
informații exact despre numărul total al 
activităților culturale disponibile pe 
parcursul unui an, iar promovarea 
acestora este insuficientă.  
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evenimente recurente de tipul 
tururilor ghidate sau a vânătorilor 
de comori. 

• Sprijinul disponibil pentru actorii culturali 
este insuficient, iar colaborarea între 
actorii culturali din Municipiul București, 
pentru diversificarea și sporirea valorii 
adăugate a ofertei culturale, este 
limitată. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Deși trendul general în intervalul 2011-2017 a fost de creștere a numărului total de 
utilizatori cu 26%, acest lucru s-a produs diferențiat în funcție de categoriile de 
dotări vizate. Astfel, spectatorii la cinematografe au fost în continuă creștere, în 
anul 2017 atingând un prag de aproximativ 500.000 de spectatori anual.  

• Numărul de vizitatori la muzee a înregistrat în aceeași perioadă o creștere 
semnificativă de 41%, fapt ce subliniază importanța pe care au muzeele 
bucureștene și necesitatea de dezvoltare continuă a acestora.  

• În același timp însă, cea mai mare scădere se înregistrează în rândul cititorilor în 
biblioteci, de aproximativ 37%, valoare care demonstrează atractivitatea din ce în 
ce mai scăzută a acestor echipamente. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Valorificarea spațiilor abandonate sau a spațiilor în stare avansată de degradare din 
oraș pentru transformarea lor în echipamente socio-culturale care să deservească 
atât zona centrală, dar mai ales cartierele de locuințe. 

• Dezvoltarea unor noi facilități socio-culturale în cadrul cartierelor de locuințe cu rol 
de centre comunitare în cadrul cărora să fie organizate activități alese în urma 
consultării comunității locale. 

• 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. 

• 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. 

• Desfășurarea permanentă a unor inițiative precum barometrul consumului cultural 
pentru a identifica tendințele, motivațiile și așteptările locuitorilor Municipiul 
București cu privire la accesul la activitățile culturale din oraș. 

• Realizarea unui ghid de amenajare și privind serviciile oferite în cadrul biblioteci 
astfel încât acestea să poată purta vocația unor centre comunitare. 

• 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. 

• Implementarea unui program de modernizare a instituțiilor publice de cultură 
astfel încât să ofere servicii necesare și de calitate (spre exemplu, spații de parcare, 
spații de socializare etc.). 

• Dezvoltarea de noi instrumente financiare pentru sprijinirea acțiunilor de mare 
amploare / multi-anuale pentru sectorul independent pe baza unui buget multi-
anual de finanțare al autorităților publice. 

• Dezvoltarea unei rețele de spații de lucru pentru actorii din sectoarele culturale și 
creative, ce pot primi și funcțiuni de centre comunitare, spații de expoziție sau 
dotări pentru cercetare și inovare în domeniu. 

• Sprijinirea și dezvoltarea de hub-uri și programe de accelerare în domeniul 
sectoarelor culturale și creative care să încurajeze dezvoltarea sectorului privat în 
aceste domenii 
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• Facilitarea colaborării între actorii culturali atât prin organizarea de consilii 
consultative și evenimente de matchmaking, cât și prin facilitarea stabilirii unor 
parteneriate pe perioadă determinată în cadrul cărora sectorul privat și cel 
independent să se poată implica în derularea unor proiecte în colaborare cu 
instituțiile publice de cultură. 

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

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

• Dezvoltarea unor strategii de marketing pentru domeniile culturale care să 
identifice publicul țintă pentru oferta culturală din Capitală și modalitățile adecvate 
de adresare a acestuia. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Amenajarea a 6 cuburi teatrale în cele 6 Sectoare ale Capitalei care să adăpostească 
teatre de stagiatură / de proiecte pentru debutanți, precum și rezidențe artistice. 

• Organizarea de spectacole itinerante și de activități educaționale (de exemplu 
workshopuri) în sălile de spectacole / de sport din școli pentru descentralizarea 
ofertei culturale la nivelul zonelor de locuit. 

• Organizarea de noi evenimente în spațiul public – spre exemplu, performance în 
stațiile de metrou. 

• Oferirea de asistență pentru mediul privat și / sau independent pentru pregătirea 
proiectelor în scopul obținerii de finanțări. 

• Implicarea directă a artiștilor și managerilor culturali în cadrul unui organism 
responsabil pentru dezvoltarea infrastructurii culturale care să dirijeze finanțările 
inclusiv în funcție de preferințele consumatorilor culturali 

• Actualizarea mecanismelor de finanțare pentru evaluarea proiectelor pe baza unor 
criterii precum fezabilitate, capacitate de implementare, sustenabilitate, istoric etc. 

• Acordarea de finanțări pentru mediul privat și / sau independent 

• Implementarea unei politici de achiziție de artă și de distribuire a acesteia in galerii 

• Corelarea activității unor instituții precum Creart, Arcub și Expo Arte și chiar 
reuniunea lor sub aceeași instituție umbrelă. 
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2.6.5. INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICII SPORTIVE ȘI 
RECREATIVE 

Figura  45. 
Distribuția 

teritorială a 
principalelor 

dotări 
sportive 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Infrastructura sportivă este alcătuită din baze și complexuri sportive, terenuri de sport, 
stadioane și bazine de înot, aflate în mare parte în proprietatea unor instituții publice precum 
Primăria Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației 
Naționale, Asociațiile Municipale sportive etc., dar și în proprietare sau administrarea unor 
cluburi sportive sau actori privați. La acestea se adaugă și principalele dotări pentru sportul 
de masă cum este cazul sălilor de sport / fitness private sau dotările aferente unităților de 
învățământ, Municipiul București dispunând în anul 2018 de 374 săli de gimnastică, 430 de 
terenuri de sport și 17 bazine de înot  în cadrul școlilor, liceelor și universităților 
 
În ceea ce privește tipologiile de dotări de petrecere a timpului liber existente pe teritoriul 
Municipiului București, acestea se grupează în cadrul unor categorii principale în funcție de 
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interesul utilizatorilor, cele mai răspândite fiind dotările de alimentație publică (restaurante, 
baruri, cafenele), care în funcție de specificul și localizarea lor, pot fi frecventate atât de 
locuitorii, cât și de vizitatorii din Capitală. 
 
Localizarea dotărilor de alimentație publică determină conturarea unor zone principale de 
agrement, care se concentrează mai ales în zona centrală și central-nordică a orașului, 
remarcându-se în special centrul istoric ca zona de agrement cu cea mai mare notorietate 
din Capitală, atractivă atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatorii din țară și din străinătate. 
Aceasta este completată de o serie de alte zone în continuă dezvoltare cum sunt de exemplu: 
zona Grădina Icoanei – Piața Romană – Șos. Ștefan cel Mare, Calea Victoriei, zona Calea 
Moșilor – Bdul Pache Protopopescu – Calea Călărași sau zona Floreasca – Dorobanți – Piața 
Victoriei – Bdul Ion Mihalache. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• In ultimii ani au fost realizate și 
numeroase investiții sau demersuri de 
dezvoltare a infrastructurii sportive 
din Capitală, cum este cazul celor 66 
de proiecte finalizate sau în derulare 
din anul 2002 până în prezent, 
finanțate de Compania Națională de 
Investiții, ce au vizat în principal 
dotările sportive aferente unităților de 
învățământ, dar și o serie de proiecte 
majore precum realizarea bazinului de 
polo la Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua București, realizarea bazinului 
olimpic de înot la Clubul Sportiv 
Dinamo, reabilitarea bazinului de 
competiții și antrenamente la Clubul 
Sportiv Rapid, construirea Stadionului 
Steaua București, construirea arenei 
Stadionului Național de Rugby Arcul 
de Triumf, precum și consolidarea și 
modernizarea Stadionului Giulești 
„Valentin Stănescu”. 

• Capitala este recunoscută pentru 
oferta de viață de noapte, principala 
zonă cu economie 24/24h fiind 
reprezentată de centrul istoric al 
orașului, la care se adaugă și celelalte 
zone principale de agrement, iar 
punctual și cluburile bucureștene 
situate inclusiv în zone periferice ale 
orașului 
 

• Pe lângă lipsa unei evidențe clare a 
infrastructurii sportive din oraș, 
Bucureștiul se confruntă și cu lipsa unor 
echipamente majore cum ar fi o bază 
sportivă majoră care să permite 
organizarea de evenimente indoor și 
outdoor, dedicate mai multor ramuri 
sportive, o sală polivalentă cu o 
capacitate de minimum 10.000 de 
persoane, un stadion cu pistă de atletism 
sau un bazin olimpic de înot, o bază 
sportivă dedicată tenisului de masă de 
performanță. 

• Din punctul de vedere al distribuției 
spațiale, există numeroase zone la 
nivelul orașului slab deservite de dotările 
sportive majore din oraș, în special în 
Sectoarele 5 și 6, dar și în zonele 
periferice. 

• Zone cu potențial ridicat din Municipiul 
București, precum lacurile sau coridorul 
râului Dâmbovița, sunt insuficient 
valorificate pentru activități sportive. 

• Lipsesc artere comerciale și spații 
publice dedicate pietonilor în care să fie 
încurajate activitățile recreative și de 
socializare. 

Tendințe de 
dezvoltare 

• O parte din investițiile recente au vizat stadioanele pregătite pentru 
antrenamentele echipelor naționale ce vor juca la București în cadrul Euro 2020. 
Este de așteptat ca acest eveniment să contribuie la creșterea interesului pentru 
activități sportive și să profileze municipiul București ca locație atractivă pentru 
astfel de evenimente. 

• De asemeni, lucrările care sunt deja în execuție pentru construcția Patinoarului 
„Mihai Flamaropol” (un complex ce va asigura o capacitate de 3.100 de locuri), 
precum și inițiativa existentă de realizare a unei noi săli polivalente cu o capacitate 
de 20.000 de locuri vor acționa în același sens, prin creșterea ofertei de dotări 
sportive. 
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Recomandări 
pentru 
strategie 

• Realizarea unor dotări sportive majore care să asigure spațiile necesare practicării 
sporturilor de performanță, dar și organizării de evenimente și competiții de interes 
la nivel municipal, național și internațional (spre exemplu, sală polivalentă, stadion 
cu pistă de atletism etc.). Aceste dotări trebuie să fie localizate atât în zona centrală, 
cât și în zonele de locuit. 

• Dezvoltarea unor strategii de marketing pentru diverse ramuri sportive / tipologii 
de activități sportive, care să identifice publicul țintă pentru oferta sportivă din 
Capitală și modalitățile adecvate de adresare a acestuia. 

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

• Valorificarea spațiilor abandonate sau a spațiilor în stare avansată de degradare din 
oraș pentru transformarea lor în echipamente comunitare care să servească drept 
centre de cartier, cu dotări sportive, în zonele rezidențiale. 

• Dezvoltarea de dotări majore de agrement în relație cu elemente favorabile de 
cadru natural (lacurile, râul Dâmbovița). 

• Dezvoltarea sectorului activităților recreative în zonele secundare de agrement la 
nivelul orașului și realizarea unui regulament de funcționare diferențiat pentru 
centrul istoric și zonele secundare de agrement, care să încurajeze dezvoltarea 
activităților de divertisment sau mixitatea funcțională între spațiile de loisir, de 
locuire și de lucru. 

• Elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare și marketing turistic care 
să promoveze oferta de agrement în cadrul unei identități integrate a Municipiului 
București, inclusiv în relație cu Județul Ilfov. 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Implementarea unui program de modernizare continuă a infrastructurii sportive 
care necesită lucrări de reabilitare/extindere/dotare – spre exemplu prin 
dezvoltarea de noi dotări în jurul celor 6 Cluburi Sportive Școlare . 

• Deschiderea sălilor și terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ pentru 
a fi închiriate în afara orelor de curs. 

• Implementarea unui program de actualizare a zonificării parcurilor pentru a 
diferenția zonele de agrement de zonele dedicate sportului / mișcării – în 
organizarea spațiilor publice trebuie să fie implicați și actori relevanți precum 
organizatori de evenimente, federații sportive etc. 

• Introducerea unor surse suplimentare de iluminare a parcurilor pentru siguranța 
sporită a utilizatorilor. 

• Suplimentarea clinicilor medicale sportive și modernizarea și dotarea clinicii 
existente. 

• Organizarea de activități sportive și recreative în aer liber – spre exemplu, prin 
blocarea accesului auto pe anumite străzi din cartierele de locuit săptămânal / lunar. 

• Diversificarea infrastructurii sportive în acord cu interesele pe grupe de vârstă – spre 
exemplu locuri de joacă pentru grupa 0-3 ani, pereți de escaladă și camere virtuale 
care permit activități motrice etc. pentru grupele mai mari de vârstă. 

• Amenajarea de structuri metalice în jurul terenurilor de sport din instituțiile de 
învățământ care să permită închiderea acestora în funcție de starea vremii. 

• Organizarea de evenimente sportive majore – spre exemplu, campionatul mondial 
de semi-maraton sau turnee internaționale de fotbal pentru copii. 

• Dezvoltarea unui institut de cercetare în domeniul sportiv. 

• Implementarea de facilități fiscale care să sprijine activitățile sportive – spre 
exemplu, asigurarea transportului public gratuit pentru participanții la evenimente 
sportive majore. 

• Promovarea sportului către comunitate prin campanii de activare, precum 
simulatoare sportive sau evenimente în centrele comerciale sau în spațiul public 

• Oferirea de asistență pentru cluburile sportive în pregătirea proiectelor pentru 
finanțări externe. 
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2.6.6. SERVICIILE DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ 

Figura  46. 
Distribuția 
teritorială a 
structurilor 
ISU, Poliție și 
Jandarmerie 
din București 

 

 
Sursa: Planșă proprie 

 

Aspecte 
cheie  

Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor adoptat de Comitetul Municipal 
București pentru Situații de Urgență aferent anului 2019, la nivelul Capitalei au fost 
identificate următoarele tipuri de riscuri: inundații, incendii de pădure, cutremure, 
industriale, transport și depozitare produse periculoase, transport rutier, transport aerian, 
transport subteran, radiologice, poluări de ape, prăbușiri de construcții, instalații sau 
amenajări, eșecul utilităților publice, căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos, muniție 
neexplodată, epidemii, incendii, evenimente publice, etc. 
 
Zonele cu risc crescut de apariție a situațiilor de urgență sunt, conform aceluiași document, 
arealele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicații, zonele instalațiilor 
tehnologice (ambele mai ales pentru riscurile tehnologice), zonele inundabile (pentru riscul 
de inundații) și Centrul Istoric (mai ales pentru riscul seismic). 
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În 2018, ISU București-Ilfov a fost implicat în soluționarea a 100.685 de situații de urgență 
(23% din numărul total raportat la nivel național), din care 83% situate în București și 17% în 
Ilfov. Aproximativ 75% dintre acestea au fost intervenții de prim ajutor calificate (o medie de 
peste 200 pe zi), 2% au fost incendii, iar restul de 23% au fost legate de alte tipuri de incidente 
/ accidente. În același timp, 283.963 de apeluri de urgență (112) au fost gestionate de către 
dispecerii ISU, în creștere de 38% față de 2017. Cifrele indică o medie zilnică de 788 apeluri, 
respectiv o medie de 120 de apeluri/dispecer/tură. 

Figura  47. Principalii indicatori ai activității ISU ”Dealul Spirii” în perioada 2015-2018 

 
Sursa: Rapoartele anuale de activitate al ISU ”Dealul Spirii” 

 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• La nivelul Capitalei și al regiunii 
București-Ilfov există un sistem stabil 
de analiză și acoperire a riscurilor, 
bazat pe legislația în vigoare, planuri 
actualizate anual și proceduri de 
intervenție, structuri organizatorice 
(comitete și centre operative pentru 
situații de urgență la nivel municipal și 
de sector, centru operațional), 
respectiv responsabilități clare pentru 
fiecare actor implicat și pentru fiecare 
categorie de risc în parte. 

• In 2019 s-au realizat investiții majore 
la nivelul ISU ”Dealul Spirii” București-
Ilfov, prin proiectul ”Viziune 2020”, 
finanțat din fonduri europene în 
cadrul POIM 2014-2020, investiții ce 
au cuprins 55 de ambulanțe noi de tip 
B și 10 ambulanțe de tip C și 
extinderea numărului de echipaje de 
intervenție la 40. 

• Tot în 2019 a fost inaugurat și 
heliportul pentru elicopterul din 
dotarea SMURD amplasat pe clădirea 
Spitalului Universitar de Urgență 
București, iar în 2020, ISU a mai 
achiziționat și echipamente pentru 
intervenții în caz de cutremur, precum 
camere cu termoviziune și senzori 

• Evaluarea unor riscuri (inundații, 
cutremure, fenomene meteo extreme, 
pandemii etc.) și a resurselor pentru 
intervenții în cazul manifestării acestora 
(de ex. spații de cazare sau hrănire a 
sinistraților) pare incompletă, 
neteritorializată cu precizie și nerealizată 
sistematic la nivelul teritoriului 
municipiului. 

• Procesul de elaborare a Planurilor de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor – de la 
nivel municipal și de sector – nu implică 
un proces participativ eficient, care să 
reunească și alți actori (de ex. ONG-urile, 
asociațiile de proprietari, grupurile de 
inițiativă civică etc.). 

• Se înregistrează deficiențe la nivelul 
infrastructurii de înștiințare, avertizare, 
alarmare a populației în cazul unor 
situații de urgență, mai ales din prisma 
numărului, tipului, stării de funcționare și 
a distribuției geografice. 

• Principalii actori implicați în gestionarea 
situațiilor de urgență (ISU B-ILF, SABIF) se 
confruntă cu o dotare precară și o stare 
avansată de uzură a unor echipamente/ 
mijloace de intervenție. 

• Timpii de deplasare în cazul unor cartiere 
periferice ale Capitalei sunt ridicați din 
cauza distanței mari față de substațiile de 
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care detectează bătăile inimilor 
victimelor prinse sub dărâmături. 

ambulanță și detașamentele de pompieri 
existente, dar și a blocajului în trafic a 
vehiculelor de intervenție. 

• Există un deficit acut de personal medical 
și suport de la nivelul ISU și al Serviciului 
de Ambulanță București-Ilfov, dar și al 
spitalelor de urgență. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Acordul de împrumut încheiat de Banca Mondială cu România în anul 2018, denumit 
”Îmbunătățirea Managementului Riscurilor de Dezastre” va permite, printre altele, 
ca până în anul 2024 consolidarea (sau chiar reconstrucția) și reabilitarea mai multor 
clădiri administrate de ISU București-Ilfov. Dintre acestea, cel mai avansat este 
Detașamentul de Pompieri Obor, care va fi complet reconstruit.   

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Elaborarea de analize mai amănunțite a unor riscuri, a vulnerabilității Capitalei, a 
probablității de manifestare a acestora și a impactului potențial a riscurilor la nivel 
teritorial (expertizarea clădirilor cu risc seismic, actualizarea analizei benzilor de 
inundabilitate pentru cele două cursuri de apă - Dâmbovița și Colentina, 
introducerea în PAAR a zonelor celor mai afectate de riscurile climatice, etc. 

• Elaborarea unei baze de date GIS cu toate zonele cele mai expuse / vulnerabile în 
cazul manifestării unor riscuri și cu resursele disponibile la nivelul comunității 
pentru gestionarea situațiilor de urgență. 

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

• Dezvoltarea infrastructurii de înștiințare, avertizare, alarmare a populației în cazul 
unor situații de urgență (ex. extinderea și modernizarea sirenelor). 

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

• Înființarea de noi detașamente de pompieri / puncte de lucru SMURD și substații de 
salvare în zonele cu timpi de intervenție ridicați, în parteneriat între ISU / SABIF, 
PMB și primăriile de sector 

• Atragerea de personal specializat în sistemul de urgență (Serviciul de Ambulanță și 
SMURD) și achiziționarea de echipamente de protecție pentru personalul operativ 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Continuarea și popularizarea campaniilor de donații publice pentru colectarea de 
fonduri necesare dotării SMURD.  

• Implementarea, tot printr-o campanie de donații, cu ajutorul ONG-urilor, a 
conceptului de ambulanță socială, care să asigure deplasarea gratuită la spital a unor 
persoane marginalizate social. 

• Implicarea ONG-urilor, unităților de învățământ și altor structuri în dezvoltarea 
înțelegerii manifestării și impactului riscurilor actuale și perspectivei schimbărilor 
climatice. 

• Susținerea de către autoritățile locale a creșterii numărului de voluntari din cadrul 
Societății de Salvare București și a Programului ”Există un erou în fiecare dintre voi” 

• Finalizare implementare sistem de management al traficului care să dea prioritate 
mașinilor de intervenție 

• Măsuri urgente de consolidare a capacității de gestiune a urgențelor la nivelul 
spitalelor, SMURD/112 etc. 

  



102 

2.7. MEDIUL, SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI RISCURILE 

2.7.1. CAPITALUL NATURAL ȘI INFRASTRUCTURA VERDE-ALBASTRĂ 

 Figura  48. 
Razele de 

deservire a 
zonelor 

naturale și a 
spațiilor verzi 
în municipiul 

București 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Infrastructura verde-albastră a municipiului București reprezintă o rețea de zone naturale, 
semi-naturale, restaurate și create de oameni, incluzând toate categoriile de spații verzi, 
terenuri agricole și suprafețe acvatice urbane, cu scopul de a oferi o gamă largă de servicii 
ecosistemice pentru îmbunătățirea locuirii urbane, a siguranței, rezilienței și durabilității 
orașului. Ea include zone cheie, zone principale, conectori și zone cu importanță emergentă. 
 
Infrastructura verde-albastră a municipiului București trebuie abordată conectat cu 
infrastructura ecologică regională, de care depinde calitatea resurselor și a serviciilor 
ecosistemice furnizate în interiorul orașului. Infrastructura ecologica regionala cuprinde 
suprafețele forestiere, zonele umede, terenurile agricole cu perdele de protecție aferente, 
precum și suprafețele renaturate (terenuri abandonate, brownfields). O parte dintre 
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acestea (12.317 ha, ceea ce reprezintă 6,8 % din suprafața județului Ilfov) sunt integrate in 
ariile naturale protejate.  
 
Componenta verde a infrastructurii verde-albastra are o suprafață de 4508 ha (2017), 
reprezentând 19% din suprafața municipiului București și include Pădurea Băneasa, Parcul 
Natural Văcărești, parcurile municipiului București, grădini ale complexelor rezidențiale, 
aliniamente stradale, scuaruri, etc. 
 
Spațiile acvatice urbane din municipiul București includ râurile (Dâmbovița, Colentina), 
lacuri și malurile lor (lacurile de pe Valea Colentinei, Lacul Morii și lacurile din interiorul 
spațiilor verzi), zonele mlăștinoase și artificializările hidraulice (de exemplu, canale). În anul 
2017, spațiile acvatice urbane din municipiul București acopereau o suprafață de 
aproximativ 1208,8 ha (5,1% din teritoriul administrativ), din care 111 ha este situată în 
interiorul spațiilor verzi.  
 
Dinamica elementelor infrastructurii verde-albastră este influențată în special de extinderea 
suprafeței orașului. Este evidentă scăderea disponibilului de spațiu verde de tip parc pe cap 
de locuitor după 1990, în special pe fondul retrocedărilor și a extinderii suprafețelor 
construite rezidențiale. Scăderea suprafeței verzi se observă deopotrivă la parcurile de 
interes metropolitan, la cele de cartier și la grădinile de bloc. .  
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Suprafața spațiilor verzi și acvatice este 
ridicată (circa 24% din suprafața 
municipiului București). 

• Există o ofertă diversificată de servicii 
ecosistemice furnizate de infrastructura 
verde-albastră, iar ponderea speciilor 
native, la nivelul spațiilor verzi este 
ridicată. 

• Pădurea Băneasa și Parcul Natural 
Văcărești au un potențial ridicat de 
îmbinare a activităților de conservare a 
naturii și de valorificare socială durabilă. 

• Atractivitatea parcurilor pentru 
locuitorii capitalei a determinat o serie 
de investiții ale autorităților locale de 
sector: în Sectorul 6, a fost finalizat în 
anul 2019 un parc de 20.000 mp pe Bd. 
Timișoara, prin reconversia unui fost 
teren industrial, iar Primăria Sectorului 3 
deja lucrează la amenajarea unui parc 
nou de circa 5 ha, inclusiv cu un lac, pe 
strada Brățării. 

• Rezultatele proiectului EMERSA (2016-
2017), Metode experimentale pentru 
evaluarea serviciilor ecosistemice ale 
lacurilor urbane in contextul 
schimbărilor climatice globale au 
evidențiat influența clară a 
infrastructurii albastre asupra calității 
aerului, asupra dinamicii temperaturii și 
umidității (creșterea umidității și 
scăderea temperaturii aerului în timpul 
verii) și rolul de stocare a poluanților la 
nivelul lacurilor.   

• Terenurile abandonate din interiorul 
și exteriorul municipiului București, 
precum și terenurile din lungul căilor 
de comunicație (în special căi 
ferate), reprezintă areale cu 
probabilitate ridicată de apariție a 
speciilor care generează 
predominant deservicii (inclusiv a 
speciilor invazive). 

• Nivelul de conectivitate și 
multifuncționalitate al spațiilor verzi 
și acvatice din municipiului București 
este redus, atât în interiorul 
orașului, cât și cu componentele din 
exterior. 

• Cu toată atractivitatea spațiilor verzi 
pentru locuitori, capacitatea 
acestora de a genera servicii 
ecosistemice adaptate 
comunităților umane este încă 
subvalorificată. 

• Deși interesantă ca dinamică și cu 
statut declarat de zonă protejată 
urbană de către Guvernul României, 
zona Văcărești este puțin atractivă 
pentru locuitorii municipiului 
București, iar administrația sa este 
încă în dezbatere.  

• Amenajarea deficitară a Pădurii 
Băneasa duce la o valorificarea 
dezordonată a acesteia de către 
diferite categorii de vizitatori.  

• Acumularea de poluanți în 
sedimentele lacurilor din lungul 
Colentinei și din parcuri favorizează 
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• Serviciile ecosistemice culturale 
apreciate cel mai mult de vizitatori și 
rezidenți sunt cele referitoare la 
aspectele estetice și de evadare din 
rutina zilnică, precum și cele legate de 
plimbare și socializare. 
 

degradarea calității apei și 
accentuarea problemelor de 
eutrofizare. 

• Creșterea impactului temperaturilor 
ridicate asupra calității apelor 
lacurilor și râului Dâmbovița implică 
degradarea ecosistemelor acvatice 
și scăderea serviciilor ecosistemice 
generate de acestea. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• La nivelul capitalei se observă o tendință de degradare a vegetației și a infrastructurii 
aferente în cazul parcurilor, a grădinilor, aliniamentelor stradale, o tendință de 
omogenizare excesivă a speciilor de arbori utilizate în aliniamentele stradale, 
reducerea speciilor de arbori autohtoni, creșterea impactului unor specii invazive cu 
tendințe de extindere și accentuarea problemelor de salubritate determinate de 
terenurile abandonate. 

• Creșterea interesului locuitorilor pentru activități în aer liber este remarcată în cadrul 
tuturor consultărilor publice și cu atât mai mult în ultima perioadă, în contextul 
restricțiilor induse de pandemia de COVID 19.  

• Există în acest sens câteva investiții publice demarate, sau planificate la nivelul 
capitalei și al sectoarelor: 

- Primăria Sectorului 4 dorește să construiască un parc 2,7 ha în zona 
Metalurgiei, lucrările urmând să înceapă în anul 2020. Și  

- PMB lucrează la proiectarea unui parc de 1,5 ha în zona Eroilor.  
- Sectorul 6 are în bugetul aferent anului 2020 sume pentru exproprierea a 

circa 2 terenuri din zona Ghencea (fostele Sere Militari), unde dorește să 
amenajeze un parc nou.  

- Primăria Sectorului 5 are în vedere dezvoltarea de noi spații verzi în zona 
Antiaeriană, odată cu demararea proiectului de regenerare urbană.  

- Parcul Sticlăriei, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 2 ,va fi reamenajat 
și modernizat cu fonduri europene, inițiative similare existând și pentru 
Parcul Cișmigiu, unde soluția tehnică nu a fost însă agreată.  

- Parcul Unirii, din subordinea PMB (ALPAB), și Parcul Pantelimon, din 
subordinea Primăriei Sectorului 3 urmează și ele să fie modernizate. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Promovarea conceptului de infrastructură verde-albastră și corelarea investițiilor 
publice în componentele infrastructurii verde-albastră cu așteptările utilizatorilor 
acestora 

• Stabilirea relației structurale și funcționale dintre componentele infrastructurii verde-
albastră a municipiului București și cea din Regiunea de dezvoltarea București-Ilfov, cu 
prioritate pentru Parcul Natural Văcărești (conturarea de coridoare ecologice spre 
ieșirea din București) și Pădurea Băneasa; 

• 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 conservarea naturii; 

• Păstrarea integrității structurale si funcționale a Pădurii Băneasa și dezvoltarea de 
infrastructuri minimale pentru vizitatori (infrastructuri pentru sport, piste de biciclete, 
alei, spații pentru activități creative) 

• Asigurarea conectivității funcționale în lungul râului Colentina, prin realizarea de piste 
pietonale și ciclabile, dar și prin asigurarea continuității spațiilor verzi cu acces public; 

• Decolmatarea lacurilor din lungul Colentinei și din unele parcuri din municipiul 
București (de exemplu, Tineretului, Național, Sticlăriei); 

• Creșterea dinamicii apei în zona lacurilor și a râului Dâmbovița pentru reducerea 
problemelor de încălzire a apei în timpul verii; 



105 

• Introducerea faunei piscicole în lacuri pentru utilizarea controlată pentru pescuit 
sportiv (mai ales în lacurile din parcuri, a căror apă se înlocuiește anual); 

• Promovarea de proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice generate de 
Lacul Morii și de canalul Dâmboviței, refacerea digurilor și a zonelor de mal, implicit 
cu considerarea creșterii siguranței pentru diferite categorii de utilizatori; 

• Crearea unor zone care să poată fi utilizate organizat pentru diferite sporturi acvatice; 

• 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.) 

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

• Păstrarea diversității fondului de arbori din municipiului București, prin introducerea 
unor specii cu prioritate autohtone, mai ales în parcuri (de exemplu, frasin, tei, stejar, 
ulm) și a unor specii alohtone care și-au dovedit viabilitatea în timp (de exemplu, stejar 
roșu american, arțar american).  

• Asigurarea unui management minimal al spațiilor abandonate, care să includă și 
eliminarea speciilor invazive (oțetar, ambrozie, etc.), dar și a acelora care se constituie 
în risc pentru sănătatea populației (șobolani, căpușe). 

• Actualizarea Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul București. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Dezvoltarea de spații verzi publice în zonele rezidențiale cu accesibilitate redusă la 
spații verzi; 

• Condiționarea dezvoltării de noi spații rezidențiale de existența unui acces 
corespunzător la spații verzi, inclusiv prin considerarea spațiilor verzi de tipul 
parcurilor și grădinilor în interiorul complexelor rezidențiale; 

• Amenajarea resurselor de apă din Municipiul București (spre exemplu, amenajarea 
râului Dâmbovița în zona Bibliotecii Naționale, inclusiv cu un ponton pentru 
ambarcațiuni, sau amenajarea unui traseu de biciclete pe malul lacurilor râului 
Colentina). 

• Stabilirea de coridoare ecologice care să lege componentele infrastructurii verde-
albastră a municipiului București și cea din Ilfov  

• Reabilitarea parcurilor prin înlocuirea treptată a vegetației degradate, dar și a 
infrastructurilor cu asigurarea unor condiții optime pentru relaxare, recreere, sport și 
desfășurarea activităților creative, în defavoarea celor de agrement  

• Păstrarea limitelor actuale ale Pădurii Băneasa și dezvoltarea de infrastructuri pentru 
vizitatori (infrastructuri pentru sport, piste de biciclete, alei, spații pentru activități 
creative)  

• Imbunătățirea serviciilor ecosistemice de reglare și culturale promovate de Lacul Morii 
și a Canalului Dâmboviței  

• Asigurarea conectivității funcționale în lungul râului Colentina, prin realizarea de piste 
pietonale și ciclabile, dar și prin asigurarea continuității spațiilor verzi cu acces public  

• Creșterea atractivității Parcului Natural Văcărești prin realizarea de amenajări pentru 
managementul vizitatorilor și biodiversității  

• Creșterea nivelului de integrare al suprafețelor acvatice în mediul urban  

• Decolmatarea lacurilor din lungul Colentinei și din unele parcuri din municipiul 
București  

• Accentuarea identității Bucureștiului ca “gradină” (brand) – abordare peisagistică 
integrată, încurajarea teraselor verzi Grădini urbane (politica urbană combatere 
schimbări climatice și sustenabilitate) 
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2.7.2. FACTORII DE CALITATE AI MEDIULUI ȘI POLUAREA (APEI, AERULUI, SOLULUI, 
FONICĂ) 

Figura  49. 
Surse de 
degradare a 
calității 
factorilor de 
mediu și a 
calității vieții 
în municipiul 
București  

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

In funcţie de natura sursei de degradare, în municipiul Bucureşti se pot delimita surse 
industriale, menajere şi asimilabile cu cele menajere (birouri, școli, etc.), din transporturi 
(rutiere, feroviare, aeriene, speciale), spitaliceşti, alte categorii (șantiere, spații comerciale, 
etc). 
 
În municipiul București există 7 obiective industriale SEVESSO, 5 dintre acestea activând în 
domeniul producerii energiei: Sucursala Electrocentrale Bucureşti SA - ELCEN (CTE Bucureşti 
VEST, CTE Bucureşti Sud, CTE Bucureşti Progresu, CTE Bucureşti Grozăveşti și CTE Bucureşti 
Titan), iar 2 în industria chimică (SC INDUSTRIAL CHIM SRL, SC ISOVOLTA SA). Având în 
vedere proximitatea de municipiul București, trebuie luate în considerate și cele 11 
obiective SEVESSO din județul Ilfov. În municipiul București există 39 de agenți economici, 
care fac obiectul autorizației integrate de mediu. 
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Calitatea aerului din municipiul Bucureşti este influenţată de activităţile industriale 
concentrate în aglomeraţia urbană şi de sursele mobile (în special de traficul rutier). La 
acestea se adaugă sursele rezidențiale (în special prin arderea combustibililor), depozitele 
controlate şi necontrolate de deşeuri (aprinderile rampelor, descompunerea deşeurilor), 
activităţile din construcţii (șantierele), calitatea activităților de salubrizare a spațiilor publice 
ale orașului.  
 
Monitorizarea calității aerului ambiental de la nivelul Capitalei se face prin 6 stații fixe de 
măsurare amplasate în București și 2 în Ilfov, care sunt parte a Rețelei Naționale de 
Monitorizare Calității Aerului, aflată în subordinea administrației centrale. Pe indicatori de 
calitate a aerului, conform Planului Integrat de Calitatea Aerului al municipiului București 
2018-2022 (subcapitolul 4.3.): pentru oxizii de azot NOx depășesc nivelul critic de 40 µg/m³ 
în toate locațiile, contribuția principală având-o traficul auto; pentru NO2 sunt depășite 
valorile limită la 3 dintre stații pentru mediile anuale și maximele orare; pentru PM10 se 
depășesc maximele zilnice la două stații, iar mediile anuale se situează în jurul valorii limită 
la două dintre stații; pentru particulele PM2,5  se depășesc valorile limită la două stații, iar la 
alte două se situează în jurul acesteia. Planul de Menținere a Calității Aerului pentru 
municipiul București 2018-2022 (la subcapitolul 3.5.) a indicat faptul că nivelurile de 
concentrații de dioxid de carbon, dioxid de sulf și metale grele nu depășesc valorile limită la 
stațiile unde au putut fi determinate, însă și faptul că traficul auto, urmat de industrie și 
încălzirea rezidențială sunt responsabile pentru principalii generatori ai acestora. În acest 
context, Comisia Europeană a demarat o procedură de infringement pentru Municipiul 
București pentru nerespectarea valorilor-limită zilnice, respectiv a valorilor-limită anuale 
pentru concentrațiile de PM10  prevăzute de Directiva 2008/50/EC, acțiune care are deja un 
verdict de la Curtea Europeană de Justiție și care se referă la perioada anterioară elaborării 
și aprobării Planului Integrat de Calitate a Aerului. O altă procedură de infringement inițiată 
este cea care vizează depășirea concentrațiilor de NO2.  
 
Primăria Municipiului București dispune de un sistem de monitorizare a zgomotului urban  
alcătuit din 15 stații fixe amplasate în fiecare dintre cele 6 sectoare, în puncte relevante. 
Conform Planului de Acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în municipiul București 
(propunerea de actualizare din anul 2019), în municipiul Bucureşti principalele surse de 
zgomot sunt traficul rutier (mai ales de pe arterele mari, unde există și trasee de transport 
în comun), traficul feroviar (mai ales al tramvaielor) și activitatea industrială. În cursul anului 
2018, la nivelul municipiului au fost elaborate etapizat hărțile strategice de zgomot ale 
municipiului pentru fiecare dintre aceste surse. Conform acestora, pe un număr de 57 de 
străzi nivelul de zgomot în timpul zilei depășea pragul admis de 70 dB, iar 59 pe cel din 
timpul din timpul nopții (60 dB). În comparație cu anul 2011 s-a constat o scădere a 
numărului de persoane afectate de valorile ridicate ale zgomotului, însă nu și atingerea 
prognozelor de reducere a acestora de la acel moment, motivele fiind legate de creșterea 
gradului de motorizare și a volumelor de trafic, dar și de implementarea doar parțială a unor 
măsuri de sincronizare a semafoarelor și de reducere a limitei de vizită.  
 
Calitatea apelor din municipiul București este direct influențată de: aportul de apă cu stare 
ecologică moderată din amonte de municipiul București, atât pe râul Dâmbovița, cât și pe 
râul Colentina; numărul ridicat de surse de poluare, multe dintre acestea evacuând ape 
uzate menajere și tehnologice insuficient epurate; numărul ridicat de locuitori, care au un 
model de consum specific unui oraș mare; diversitatea ridicată a surselor de poluare și 
caracterul difuz al acelora mici și mijlocii; suprafața urbană foarte ridicată, o mare parte 
fiind impermeabilă. In ceea ce privește calitatea apelor de suprafață, niciun corp de apă nu 
are stare ecologică bună și foarte bună. În cazul tuturor apelor subterane din municipiul 
București, se impune un management calitativ al acestora, în contextul în care, din punct 
de vedere calitativ, stratul freatic din municipiul București nu îndeplinește criteriile de 
potabilitate. 
 
Solul reprezintă un stocator important de carbon, dar şi componenta din mediu care 
suportă amenajări şi activităţi antropice foarte diverse (suprafeţe construite, activităţi 
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agricole, depozite de deşeuri, etc.). Dintre fenomenele recente se detaşează procesele de 
acoperire cu suprafeţe construite şi infrastructuri, foarte active în municipiul Bucureşti, dar 
şi încărcarea cu poluanți foarte diverși. De altfel, în municipiul Bucureşti  sunt înregistrate 
115,6 ha de suprafețe degradate. Conform Geoatlasului municipiului București, se 
înregistrează depășiri ale concentrației de plumb în sol pe cea mai mare parte a suprafeței 
municipiului București și depășiri locale la vanadiu (în zona fostelor unități industriale din 
industria constructoare de mașini), crom (în zona fostelor unități industriale din industria 
construcțiilor de mașini, acoperiri metalice, chimică), titan (în zona fostelor stații de 
betoane), zinc (în zonele de circulație rutieră intensă) și cupru (în zona centrală și pe 
platforma Dudești-Policolor). 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Localizarea într-o regiune de câmpie 
favorizează ventilarea activă a orașului 
cu precădere pe direcțiile dominante 
ale vântului. 

• Volumul de ape de suprafață tranzitat 
de râurile din proximitatea 
municipiului București este ridicat 

• Din punct de vedere hidrogeologic, 
municipiul Bucureşti este aşezat pe cel 
mai mare zăcământ de apă potabilă din 
țară, care se extinde în subteran pe o 
suprafață de circa 2500 km2. 
Zăcământul de apă din subsolul 
Bucureştiului poate fi considerat o 
hidrostructură unitară, fiind constituit 
din mai multe acvifere situate la 
diferite nivele care comunică între ele 
în anumite zone. 

• Se evidențiază fertilitatea naturală 
medie spre ridicată a solurilor specifice 
regiunii București și permeabilitatea 
medie-ridicată a depozitelor de roci, ce 
permite alimentarea apelor freatice. 

• Scăderea numărului de persoane 
afectate de poluare fonică generată de 
transportul pe cale ferată/șine și 
activitatea industrială 

• Elaborarea unor planuri de reducere a 
nivelului de zgomot, a poluării aerului 

• Existența unor campanii proprii ale 
municipalității de monitorizare a 
calității aerului și a nivelului de zgomot 

• Demararea de către autoritățile 
centrale a investițiilor pentru 
extinderea și modernizarea RNMCA, 
precum și pentru informarea în timp 
real a publicului larg cu privire la 
nivelul poluării aerului 

• Raportarea unor depășiri ale valorilor-
limită pentru poluarea aerului, cu 
precădere la nivelul pulberilor în 
suspensie și a oxizilor de azot, cauzate 
în principal de traficul auto și care au 
condus la deschiderea de proceduri de 
infringement 

• Deficiențele istorice (mai ales pentru 
perioada 2013-2016) în colectarea 
datelor cu privire la concentrațiile 
unor poluanți ai aerului la stațiile fixe 
parte a RNMCA 

• Depășirea pragurilor maxime admise 
de zgomot pe arterele principale, pe 
fondul valorilor ridicate de trafic 

• Există un import de poluanți din 
exteriorul municipiului București, unii 
proveniți din fondul natural, alții din 
activităților antropice desfășurate în 
proximitate. 

• Rețeaua de monitorizare a factorilor 
de mediu, în special pentru 
componentele aer și apă, nu 
furnizează date privind concentrațiile 
de substanțe relevante, multe dintre 
ele emergente (de ex. benzen, 
pesticide, biocide, pesticide, 
medicamente). 

• Apariția fenomenului de smog 
fotochimic,  pe fondul depășirii ale 
indicatorului ozon la unele dintre 
stații. 

• Suprafețele relativ extinse de terenuri 
degradate, afectate de acifidiere, și 
chiar poluate cu metale grele. 

• Existența unor surse de poluare a 
apelor, în condițiile în care în niciun 
corp de suprafață nu are  stare 
ecologică bună/foarte bună, iar stratul 
freatic nu îndeplinește criteriile de 
potabilitate 

• Gradul încă insuficient de implicare a 
societății civile și sectorului ONG în 
procesul decizional cu privire la 
protecția mediului  



109 

Tendințe de 
dezvoltare 

După modificările determinate de perioada de tranziţie, sursele industriale din municipiul 
Bucureşti manifestă o tendinţă de revitalizare şi diversificare, în special la nivelul I.M.M.-
urilor. Din acest motiv trebuie acordată o atenţie deosebită acestor activităţi, cu dimensiuni 
mai reduse (capacitate de producţie, suprafaţă şi resurse utilizate, etc.), însă impact cumulat 
la fel de important ca sursele mari. 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a demarat un proiect de extindere a Rețelei 
Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, care va include și 50 de senzori, 30 de 
analizoare și un autolaborator pentru aglomerarea București-Ilfov. În anul 2020 au fost 
instalate analizoare pentru monitorizarea online a particulelor în suspensie PM10, precum și 
un panou de informare a populației în timp real în zona Bucur-Obor. La acestea se vor 
adăuga în 2021 trei stații noi de monitorizare și două panouri de informare. Primăria 
Capitalei organizează anual campanii de monitorizare, prin realizarea de măsurători 
indicative ale poluanților atmosferice, a calității aerului în zone cu trafic, cu autolaboratorul. 
De asemenea, la nivelul Capitalei există și inițiative private, precum AerLive.ro – o platformă 
pentru măsurarea calității aerului lansată în decembrie 2019 de mai multe ONG-uri. Aceasta 
cuprinde peste 100 de dispozitive amplasate în toată Capitala, care informează în timp real 
cetățenii cu privire la unii poluanți din atmosferă. 
 
Planul de Acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în București (propunerea de 
actualizare din anul 2019) cuprinde măsuri de reducere a zgomotului la sursă, de atenuare 
a căii de propagare, precum și măsuri în jurul receptorului. Acestea includ de la măsuri 
tehnice pentru autoturisme și anvelope, reglementări urbanistice, calmarea traficului pe 
străzile secundare, devierea acestuia către zone mai puțin sensibile, menținerea unei stări 
bune a suprafeței drumurilor, managementul traficului, izolarea fonică a clădirilor, 
construcția de bariere fonice, până la încurajarea deplasărilor pietonale, cu mijloacele de 
transport în comun și cu bicicleta.  
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Controlul traficului rutier în zonele în care sunt depășite concentrațiile maxime 
admise (inclusiv considerarea unor zone cu excluderea traficului), asigurarea 
cursivității traficului rutier pentru limitarea volumului de noxe emise în atmosferă 
și diminuarea parcului auto non Euro, Euro1 și Euro 2, prin introducerea de 
prevederi legislative și fiscale adecvate. 

• Tranziția la mijloace de transport public cu performanțe superioare în ceea ce 
privește standardele de mediu 

• Descurajarea utilizării materialelor închise la culoare și pe bază de asfalt/bitum 
pentru reducerea incidenței insulei de căldură și a compușilor organici volatili 

• Îmbunătățirea calității spațiilor verzi prin reconsiderarea introducerii stratului 
ierbaceu și arbustiv, inclusiv în zona aliniamentelor stradale și a grădinilor de bloc. 

• Controlul utilizării combustibililor la spațiile rezidențiale care nu sunt conectate la 
rețeaua centralizată de furnizare a agentului termic, mai ales în timpul iernii. 

• Controlul evacuărilor de gaze de descompunere din casetele colectoare ale 
municipiului București. 

• Limitarea utilizării abuzive a sistemelor de sonorizare în zonele de trafic (claxon, 
sirene) 

• Îmbunătățirea continuă a calității infrastructurilor de transport pentru reducerea 
poluării aerului și a nivelului zgomotului 

• Reconfigurarea și extinderea rețelei de monitorizare a calității mediului din 
municipiul București prin considerarea de noi puncte de măsurătoare și a noi 
substanțe relevante (benzenul pentru aerul urban, pesticidele, biocidele și 
medicamentele pentru apele uzate). 

• Introducerea unui sistem de alertare care să permită promovarea de măsuri în 
timp real în condițiile apariției de probleme la nivelul concentrațiilor ozonului. 

• Dezvoltarea de protocoale de colaborare operaționale cu instituțiile de cercetare 
în domeniul protecției mediului/ecologiei urbane. 

• Organizarea sistemului de monitorizare a calității mediului intern al locuințelor 
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• Îmbunătățirea capacității administrative a instituțiilor de mediu cu responsabilități 
la nivelul municipiului București 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Îmbunătățirea participării publicului în procesul de luare a deciziei în domeniul 
protecției mediului 

• Instituirea unor taxe mai mari pentru toate autovehiculele care circulă în București; 
încurajarea utilizării transportului în comun; 

• Instituirea unei taxe pentru toate autovehiculele care tranzitează Bucureștiul/taxa 
de oraș; 

• Interzicerea traficului greu pe raza întregului oraș (autocamioane, tiruri care 
tranzitează/aprovizionează centre industriale și comerciale; 

• Promovarea de soluții verzi la nivelul spațiilor verzi (de exemplu, zone de stocare a 
apei, zone inundabile), clădirilor (pereți verzi, acoperișuri verzi) și infrastructurilor 
de transport (coridoare verzi); 

• Creșterea suprafețelor permeabile și inclusiv a spațiilor verzi solicitate 
hyermaketurilor existente 

• Lansarea unei campanii mediatice extinse de prevenire a comportamentelor care 
încalcă normele de igienă la nivelul spațiului public (pe stradă, în autobuze etc); 
instituirea unor sisteme de monitorizare video care să identifice persoanele care 
nu au comportamente adecvate în ceea ce privește menținerea igienei publice; 
materiale publicitare care să fie difuzate la scară la largă în spatial public pentru a 
genera un tip de presiune socială în vederea stimulării comportamentelor 
prosociale în spatiul public; instituirea unui sistem de sancționare a persoanelor 
care nu respectă normele elementare de menținere a curățeniei în spatiul public; 
elemente de comunicare publică prin care să se conștientizeze, la nivelul tuturor 
categoriilor de public, importanța menținerii curățeniei în spatiul public, efectele 
semnificative ale poluării asupra a numeroase aspecte ale vieții cotidiene; 

• Înființarea mai multor centre de reciclare a deșeurilor, corelată cu creșterea ratei 
de reciclare a deșeurilor; 

• Creșterea capacității sistemului de gestionare a deșeurilor de a integra toate 
categoriile de deșeuri, inclusiv pe cele voluminoase, deșeurile din construcții, 
autovehiculele ieșite din uz; 

• Promovarea unei soluții sustenabile pentru eliminarea deșeurilor municipiului 
București. 

• Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor. 
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2.7.3. HAZARDE ȘI RISCURI HIDROLOGICE. INUNDAȚII 

Figura  50. 
Zone de 
inundabilitate 
în cazul de 
cedare al 
acumulărilor 
Lacul Morii 
(situat pe râul 
Dâmbovița) și 
Buftea (situat 
pe râul 
Colentina). 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Sub raport hidrologic, Bucureștiul este situat la confluența Dâmboviței cu Colentina, 
aparținând bazinului hidrografic Argeș. Teritoriul municipiului București are o alimentare 
hidrică predominant de suprafață, alimentarea subterană fiind cuprinsă între 10 și 30% din 
scurgerea totală. 
 
Principalele lucrări de gospodărire a apelor din spațiul hidrografic ce contribuie la apărarea 
Capitalei împotriva inundațiilor constau în: 

• Pe râul Dâmbovița - Linia I-a de apărare a Capitalei realizată prin lacul cu folosință 
complexă Văcărești; Linia a-II-a formată din lucrări de regularizare şi îndiguire pe 
malul stâng al râului Dâmboviţa, între localitățile Podul Rizii și Conțești și derivația 
de ape mari Dâmbovița – Sabar – Argeș (Brezoaele); Linia a-III-a evidențiată de 
rambleul de la linia de centură a Capitalei și rambleul canalului Dragomirești – 
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Chitila, lucrările de regularizare și îndiguire a cursului principal până în zona podului 
din localitatea Roșu și lacul de acumulare de folosință complexă Lacul Morii. 

• Pe râul Ilfov - Linia I-a de apărare a Capitalei formată din şase lacuri de acumulare 
existente Udreşti, Bungetu I, Bungetu II şi Brăteşti, destinate preponderent pentru 
irigaţii, şi Adunaţi cu Ilfoveni, destinate cu prioritate ca lacuri tampon pentru 
alimentarea cu apă a Capitalei; Linia a II-a de apărare alcătuită din derivaţiile Ilfov 
– Colentina (Bolovani), Ilfov – Dâmboviţa – Ciorogârla (Arcuda), precum şi derivaţia 
Ilfov – Dâmboviţa (Răcari). 

 
În prezent, sistemul de canalizare are capacitatea de a colecta și evacua apele pluviale 
pentru un eveniment cu frecvența de până la 1 la 5 ani. Cu toate acestea, normele de 
proiectare în vigoare în prezent impun dimensionarea rețelelor de canalizare pentru o 
frecvență de 1 la 10 ani pentru localități cu o populație mai mare de 100.000 locuitori, așa 
cum este și în cazul municipiului București. 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• In ceea ce privește riscul de 
manifestare a unor hazarduri 
hidrologice legate de râul 
Dâmbovița, la intrarea în Bucureşti, a 
fost construită acumularea Lacul 
Morii, lacul cu cea mai întinsă 
suprafaţă din perimetrul 
Municipiului Bucureşti. 

• Succesiunea de lacuri de pe râul 
Colentina. 

• La nivelul municipiului Bucureşti sunt 
identificate mai multe scenarii de 
producere a unor inundații: (a) 
ruperea barajului Lacul Morii, avarii la 
construcțiile hidrotehnice de pe cursul 
râului Dâmbovița; (b) ruperea 
barajului Buftea și a amenajărilor în 
cascadă situate pe cursul râului 
Colentina; (c) precipitaţii abundente 
ce determină inundarea anumitor 
străzi şi a clădirilor existente în zonă. 

• Rețeaua de canalizare este 
subdimensionată prin raportare la 
reglementările tehnice în vigoare, 
ceea ce conduce la riscul de apariție a 
unor hazarduri hidrologice legate de 
sistemul de canalizare din Capitală. 

• Formarea depozitelor de sedimente / 
blocajelor la nivelul colectoarelor de 
canalizare se realizează din cauza 
vitezei reduse de scurgere. 

• Sistemul de canalizare și epurare a 
apelor uzate nu este în totalitate 
conform cu cerințele directivelor 
europene privind calitatea apei 
evacuate în emisarii receptori 

• Există de asemeni probleme legate de 
transportul de sedimente, respectiv 
riscul de colmatare și de eutrofizare a 
principalelor cursuri de apă din zona 
Capitalei (Dâmbovița, Colentina) 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Evenimentele pluviale istorice înregistrate în ultimele 2 decenii (2005, 2007, 2013, 
2017 etc.) validează scenariile schimbărilor climatice elaborate de Comisia 
Interguvernamentală privind Schimbările Climatice (IPCC) care susțin o creștere a 
frecvenței de apariției a fenomenelor meteorologice extreme (ploi torențiale / secetă) 
pe fondul încălzirii globale și a creșterii cantității de gaze cu efect de seră emise de pe 
suprafața Pământului. In acest sens, este necesar să fie identificate acele soluții / 
măsuri care pot contribui la creșterea capacității sistemului de canalizare existent în 
vederea conformării atât la normele tehnice în vigoare în prezent cât și la condițiile 
meteorologice / climatologice anticipate. Realizarea acestora se va face exclusiv în 
sistem separativ, iar descărcarea sistemului pluvial se va face în receptorii naturali cei 
mai apropiați, cu respectarea reglementărilor privind protecția mediului. 
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Recomandări 
pentru 
strategie 

• Amenajarea sistemelor de desecare aflate sub administrarea ANIF pentru evacuarea 
apelor prin pompare din polderul Giulești și realizarea lucrărilor care să evacueze 
natural / gravitațional apele în exces; 

• Dezvoltarea P.U.G. si a PUZ-urilor Coordonatoare la nivel de sectoare în corelare cu 
zonele de inundabilitate aferente Polderului Giulești Sârbi; eliberarea avizelor pe baza 
P.U.G. întocmit.  

• Evaluarea stării de functionare si siguranta a drenului aferent amenajării Lacul Morii și 
reabilitarea pentru un drenaj corespunzător a apelor infiltrate în digurile laterale; 

• Utilizarea râului Dâmbovița ca receptor pentru apele pluviale în sistem separativ și a 
celor provenite din rețeaua de canalizare cu asigurarea unui grad de diluției, astfel 
încât să se încadreze în limitele prevăzute în reglementările în vigoare; 

• Reamenajarea pentru adaptarea la procesul dinamic a albiei care include debite 
scăzute pentru primenire și apariția fenomenului de eutrofizare, prin realizarea 
zonelor de recreere comunitară fiind utilizate și ca zone inundabile în perioadele de 
ape mari. 

• Utilizarea văii Colentina și a salbei de lacuri aferente ca receptor pentru apele pluviale 
în sistem separativ și a celor provenite din rețeaua de canalizare cu asigurarea unui 
grad de diluției, astfel încât să se încadreze în limitele prevăzute în reglementările în 
vigoare. 

• Lucrări pentru mărirea capacității evacuatorilor pentru barajele în aval de amenajarea 
Buftea în concordanță cu normativele în vigoare, corelate cu expertizele tehnice de 
funcționare în siguranță și cu regulamentele de exploatare. 

• Realizarea unui studiu bazinal (Arges, Dambovita, Colentina) actualizat prin care sa se 
releve actiunile necesare pentru protectia impotriva inundatiilor, incluzand analiza 
intitutionala amanuntita privitoare la regimul terenurilor si obiectivelor, exproprieri 
necesare, reabilitari, etc... 

• Corelarea debitelor pluviale pentru frecvențe de 1/10 cu capacitatea de preluare a 
receptorilor. 

• Modificarea secțiunii de curgere pe timp uscat a colectoarelor principale; 

• Devierea debitelor pe timp uscat pentru creșterea vitezelor de curgere și prevenirea 
formării depozitelor. 

• Realizarea unei stații de epurare de mare performanță; 

• Reabilitarea rețelei de canalizare pentru reducerea debitelor infiltrate; 

• Limitarea efectelor negative asupra calității apei în emisar prin realizarea unei 
acumulări laterale (Polder) aval de SEAU Glina, în zona Bălăceana, pentru preluarea 
vârfurilor de viitură și reținerea sedimentelor (proces controlat de epurare naturală / 
decantare). 

• Utilizarea lacului Văcărești pentru preluarea exclusivă a apelor pluviale din zona de 
sud a Bucureștiului și descărcarea acestora prin respectarea legislației în vigoare; 

• Amenajarea pentru preluarea apelor pluviale din zona metropolitană a râurilor 
Dâmbovița, Mangu, Cânic, Ciorogârla, văii Pasărea, Lacurilor Mogoșoaia și Cernica, 
precum și reabilitarea canalelor ANIF. 

• Operaționalizarea Acumulării Ogrezeni în vederea asigurării rezervei de apă pentru 
municipiul București din râul Argeș  

• Abordarea problemelor de eutrofizare la nivelul ambelor bazine hidrografice, 
Colentina și Dâmbovița, și asigurarea debitelor de primenire și / sau combatere a 
eutrofizării. 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Creșterea colectării și transparenței datelor cu privire la riscul de inundații 
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2.7.4. HAZARDURI ȘI RISCURI CLIMATICE 

Figura  51. 
Zonele 

rezindențiale 
cele mai 

expuse la risc 
termic în 

funcție de 
diferite 

vulnerabilităț
i 

 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Probabilitatea de producere a valorilor extreme de temperatură și precipitații definește 
hazardul climatic și este utilizată pentru analiza riscului asupra societății și mediului. 
 
În marea majoritate a cazurilor, între oraș (Filaret) și zona periurbană (Afumați și Băneasa) 
se disting diferențieri nete ale valorilor medii și maxime ale indicilor de extreme termice și 
pluviometrice (ClimPACT), demonstrând influența urbană pronunțată în modificarea 
climatului regional și, în unele cazuri, amplificarea hazardelor climatice. 
 
Temperatura aerului este modificată considerabil de oraș, fiind de obicei mai mare decât a 
arealului din jur, influențând astfel dinamica atmosferică locală și determinând modificarea 
tuturor parametrilor meteorologici. Față de arealul din imediata vecinătate, orașul are o 
temperatură medie multianuală cu 0,9-1,2°C mai mare, dar diferențele instantanee au 
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frecvent valori de 4-6°C. Temperaturile maxime absolute din perioada analizată au depășit 
42°C, iar minimele au coborât sub -22°C în oraș și sub -26°C la periferie. 
 
În cadrul orașului apar diferențieri importante ale valorilor LST, determinate de acoperirea 
terenului și utilizarea diferită a spațiului; se conturează astfel valori diferite ale hazardului 
termic urban, iar analiza cu ajutorul imaginilor satelitare MODIS și, în special, Landsat trebuie 
să abordeze și scara intra-urbană; cele mai calde sunt circumscripțiile de recensământ din 
zona centrală și suprafețele urbane construite continue. 
 
Municipiul București este afectat de o serie de hazarde meteorologice complexe (polei, 
ceață, viscole), care au la bază acțiunea conjugată, în diferite grade, a temperaturii aerului, 
precipitațiilor atmosferice și vântului. Efectul orașului asupra hazardelor meteorologice 
complexe este observabil în cazul unor fenomene precum grindina, ploile și aversele de 
ploaie, ninsoarea și aversele de ninsoare, stratul de zăpadă și ceața, dar alte fenomene nu 
sunt influențate sesizabil de mediul construit, cum este cazul poleiului, chiciurii sau 
viscolului. 
 
În timpul sezonului cald insula urbană de căldură poate produce intensificarea precipitațiilor 
lichide în zonele centrale, în timp ce în sezonul rece orașul are efect de diminuarea a 
convecției, iar aversele de ninsoare sunt mai frecvente la periferie. O situație similară se 
produce și în cazul grindinei. 
 
În perioada 1981-2018 s-au remarcat tendințe de scădere a frecvenței zilelor cu chiciură, 
ploaie, ninsoare, strat de zăpadă și ceață. Frecvența mai scăzută a acestor fenomene nu 
conduce automat la scăderea potențialului de a produce pagube materiale și pierderi de vieți 
omenești, întrucât poate crește intensitatea manifestărilor. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Având în vedere echipamentele de 
protecție și topografia orașului, hazardul 
asociat fenomenelor orajoase (tunete, 
fulgere) este foarte redus. 

• Pentru arealul din jurul Bucureștiului, 
grindina este un fenomen specific 
sezonului cald și are o frecvență destul 
de redusă. Hazardul asociat căderilor de 
grindină este mai mare la periferia 
orașului decât în partea centrală.  

• Influența orașului se resimte prin 
creșterea frecvenței vitezelor mici și 
scăderea frecvenței vitezelor mari și mai 
puțin în valorile propriu-zise ale vitezei 
vântului. În perioada analizată, procesul 
de urbanizare a indus modificări ale 
suprafeței urbane (regim de înălțime, 
rugozitate etc.), ceea ce a determinat 
scăderea accentuată a vitezei maxime a 
vântului. Intensificarea vitezei vântului 
este posibilă de-a lungul marilor 
bulevarde și în piețe. 
 

• Influența orașului este semnificativă 
atât în cazul extremelor termice 
pozitive, pe care le amplifică, cât și în 
cazul extremelor termice negative, 
pe care de multe ori le atenuează.  

• Se evidențiază un regim diurn 
pronunțat al influenței orașului în 
cazul mai multor hazarde termice. 
De exemplu, valurile de căldură sunt 
mai frecvente, mai intense și mai 
îndelungate în oraș față de periferie, 
diferențierea fiind pusă mai bine în 
evidență pe timpul nopții. 

• Temperatura suprafeței urbane 
este, în general, considerabil mai 
mare decât cea din arealul 
înconjurător; vara, temperatura 
suprafeței urbane ajunge frecvent în 
București la valori medii de peste 
40°C, ziua, și peste 22°C, noaptea. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• În următoarele decenii, Bucureștiul va fi mai cald atât într-un scenariu moderat de 
schimbare a climei, cât și în unul extrem. Se disting tendințe foarte clare de creștere 
a valorilor temperaturii medii, maxime și minime zilnice.  

• Până în 2040, vor fi cu circa 7-8 cazuri mai multe zile de vară și cu 10-12 cazuri mai 
multe zile tropicale. Numărul de zile cu temperaturi de peste 35 grade Celsius și de 
nopți tropicale va crește cu 3-10 (funcție de scenariu). 



116 

• Diferența termică dintre zi și noapte are tendința să fie tot mai mare în următoarele 
două decenii, ca urmare a creșterii mai accentuate a temperaturii maxime față de 
cea minimă. 

• Vor fi tot mai puține zile în care temperatura scade sub 0°C la București în 
următoarele două decenii, tendințele fiind similare în cele două scenarii 
considerate. 

• Temperaturile mai mari din următoarele două decenii vor conduce la modificări 
substanțiale ale necesarului energetic de răcire și de încălzire a Bucureștiului, având 
ca reper temperaturile medii zilnice de 15,5°C, pentru încălzire, și 22,0°C, pentru 
răcire. Astfel, va crește necesarul de energie pentru răcire în sezonul cald și va 
scădea cel necesar pentru încălzire în sezonul rece. 

• În următoarele două decenii se distinge tendința lentă ca perioadele cu precipitații 
să fie mai restrânse, iar perioadele secetoase se vor extinde în ambele scenarii. 
Așadar, climatul Capitalei va avea o ușoară tendință de aridizare. 

• Se distinge o tendință de concentrare a valorilor mari ale riscului climatic  în partea 
centrală a orașului, generată de suprapunerea celor mai mari valori de temperatură 
și a unor caracteristici demografice (de exemplu, concentrarea populației 
îmbătrânite) și de habitat (de exemplu, ponderea clădirilor fără reabilitare termică) 
care generează vulnerabilitate ridicată. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Înființarea, la nivel metropolitan (București și Ilfov) a unui comitet consultativ/grup 
de lucru permanent pe tema schimbărilor climatice, respectiv elaborarea, cu 
ajutorul acestuia, implementarea și monitorizarea unui Plan de Acțiune Regional 
pentru Adaptarea la Schimbările Climatice.  

• Reducerea gazelor cu efect de seră și a poluării urbane, pentru a diminua 
contribuția acestora la încălzirea locală, mai ales prin implementarea măsurilor 
cuprinse în Planul Integrat de Calitate a Aerului București 2018-2022. Actualizarea 
acestuia la momentul expirării.   

• Implementarea, cu ajutorul ANM și a altor entități din domeniul situațiilor de 
urgență, a unor coduri de avertizare și alertă adaptate extremelor termice și 
pluviometrice din mediul urban. 

• Includerea, cu prilejul adoptării noului PUG, a unor regulamente urbanistice care să 
stipuleze cerințe clare pentru dezvoltatori cu privire la combaterea insulei de 
căldură urbană și adaptarea la schimbările climatice.  

• Implementarea de măsuri de conștientizare și educație a populației privind 
impactul orașului asupra extremelor termice și necesitatea adaptării stilului de 
viață. 

• Utilizarea combinată a imaginilor satelitare și a datelor de la suprafață, pentru 
analiza de detaliu, la scară intr-urbană (cartier, circumscripție etc.) și pentru a putea 
surprinde toată complexitatea fenomenului de insulă de căldură urbană (zi-noapte, 
cer senin-cer acoperit etc.), în vederea prioritizării unor intervenții publice (de ex. 
spații verzi, zone pietonale umbrite, cișmele stradale, parcări înierbate etc.) 

• Corelarea datelor de temperatură cu alte informații relevante pentru a explica 
producerea temperaturilor extreme, pe de-o parte, și pentru a cuantifica riscul 
termic urban, pe de altă parte – informații necesare, spre exemplu, comitetelor 
pentru situații de urgență. 

• Realizarea și transmiterea de prognoze meteorologice personalizate, conform 
caracteristicilor diferitelor cvartale, cartiere sau unități de recensământ.  

• Monitorizarea detaliată a parametrilor meteorologici pentru a putea surprinde în 
timp util impactul local al evoluției climei, prin instalarea de mini-stații meteo / 
senzori (eventual integrați cu cei care măsoară nivelul poluării) în cât mai multe 
zone din Capitală și racordarea acestora la un centru de monitorizare.  

• Informarea mai eficientă a populației cu privire la prognozele de producere a unor 
hazarde meteo (de ex. pe modelul Ro-Alert). 
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• Elaborarea de studii periodice privind caracteristicile precipitațiilor lichide și solide 
în vederea dimensionării corespunzătoare a rețelei de evacuare a apei pluviale  

• Implementarea unor soluții tehnice care să limiteze colmatarea gurilor de canal cu 
deșeuri sau resturi vegetale. 

• Dezvoltarea unei rețele de monitorizare meteorologică mai deasă, amplasată în 
areale microclimatice specifice. 

• Elaborarea unor studii de specialitate pentru a determina fezabilitatea utilizării 
potențialului eolian loca pentru producția de energie electrică.  

• Elaborarea unui studiu privind specii de arbori reziliente la climatul local în 
schimbare din municipiul București și adoptarea unui regulament  privind 
executarea lucrărilor de întreținere/regenerare/formare asupra coronamentelor 
arborilor și arbuștilor aflați pe spațiile publice, în vederea prevenirii unor incidente 
pe durata vijeliilor sau a altor fenomene (de ex. freezing rain) 

• Monitorizarea permanentă (de ex. de către Poliția Locală) a stării fațadelor și 
acoperișurilor clădirilor publice și private care sunt vulnerabile la fenomene meteo 
extreme și implementarea unor măsuri de constrângere/încurajare a proprietarilor 
pentru repararea acestora.  

• Trecerea în subteran a cât mai multor cabluri (de energie electrică, telecomunicații 
etc.) pentru a evita avarierea acestora și punerea în pericol a populației pe durata 
unor vijelii.  

• Adoptarea unor planuri și regulamente de urbanism favorabile realizării unor 
imobile adaptate la frecvențe, intensitate și durată mai mare a valurilor de căldură. 

• Extinderea suprafețelor verzi și acvatice, dar și a celor umbrite de pe principalele 
trasee pietonale, printr-un program multianual de plantare a copacilor. 

• Creșterea numărului de cișmele și fântâni stradale, cu precădere în zonele cu cea 
mai ridicată temperatură a suprafețelor.  

• Dotarea tuturor mijloacelor de transport în comun și a clădirilor publice cu instalații 
funcționale de climatizare.  

• Adoptarea de măsuri de conștientizare și educație a populației pentru crearea unei 
atitudini participative la măsurile de adaptare a orașului la noi condiții climatice. 

• 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. 

• 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.)  

• Extinderea la nivelul întregii Capitale a sistemului de pubele îngropate pentru a 
evita poluarea olfactivă și chiar riscul îmbolnăvirii populației în sezonul cald.  

• Adaptarea planurilor de investiții ale CET-urilor din Capitală, în vederea 
redimensionării producției în cogenerare (scăderea celei de energie termică și 
sporirea celei de energie electrică).  

• Redimensionarea, odată cu lucrările de înlocuire, a conductelor de transport a 
energiei termice la condițiile climatice actuale.  

• Spriijinirea punerii în aplicare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport 
și energie electrică, în vederea reducerii riscului de întrerupere a furnizării în 
perioadele de vârf din sezonul cald, când funcționează aparate de aer condiționat.  

• Implementarea unor soluții de reabilitare termică a blocurilor de locuințe (inclusive 
de ordin cromatic) care să nu accentueze fenomenul creștere a temperaturii 
interioare în sezonul cald și combinarea acestora cu alte soluții integrate: de ex. 
acoperișuri și fațade verzi.   

• Creșterea flexibilității contractelor cu operatorii de deszăpezire, prin adaptarea 
acestora la numărul tot mai mic de zile cu zăpadă și limitarea costurilor fixe.  

• Extinderea suprafețelor verzi și a celor acvatice pentru reducerea impactului 
valurilor de căldură. 
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• Amenajarea unor bazine de retenție a apei pluviale pentru irigarea mai frecventă a 
spațiilor plantate, stropirea străzilor etc. Implementarea de sisteme automatizate 
de irigații a spațiilor verzi, bazate pe senzori de umiditate.  

• Reabilitarea / modernizarea sau forarea de noi puțuri subterane pentru 
alimentarea cu apă a Capitalei în perioadele caniculare.  

• Finalizarea casetelor de transport a apei brute de la Acumularea Ogrezeni (Argeș) 
la stația de tratare Crivina.  
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Amenajarea unor puncte de prim ajutor permanente, în fiecare zonă din Capitală și 
sprijinirea funcționării centrelor de permanență medicală.  

• Educarea populației în privința comportamentului în caz de caniculă (de ex. prin 
copii, președinți de asociații de proprietari/administratori, biserici, ONG-uri, centre 
sociale etc.).  

• Monitorizarea (de către Poliția Locală sau de către alte entități desemnate de 
primării) și aplicarea mai drastică a sancțiunilor cu privire la deszăpezirea 
trotuarelor pe durata sezonului rece.  

• Implementarea unei politici de parcare ferme, care să elibereze trotuarele și benzile 
de circulație ocupate de vehicule parcate neregulamentar și care împiedică 
acțiunea utilajelor de deszăpezire.  

• Conștientizarea la nivelul PMB și altor autorități privind schimbăriile climatice și 
impactul acestora asupra orașului 

• Corelarea cu Ilfov și județele învecinate în ceea ce privește măsurile de adaptare la 
schimbările climatice (de ex. conceperea unor coridoare verzi-albastre, 
managementul unor situații de urgență determinate de calamități naturale) 

• Îmbunătățirea informării cetățenilor cu privire la fenomenele asociate schimbărilor 
climatice și măsurile de adaptare la acestea (de ex. panouri mai multe de informare, 
inclusiv prinutilizarea panourilor publicitare; mesaje de interes public în spațiile 
publice etc.) 

• Instalarea de senzori de temperatură – PPP (ISU, APM, ANM, PMB, PS) 

• Permeabilizarea spațiului public / Parcări cu beton permeabil 

• Regulamente 

• Integrare stații noi de monitorizare meteorologică 

• Info meteo pe verticală (sondaj atmosferă de două ori pe zi) 

• Concurs: cea mai frumoasă grădină 

• Cartografierea trasee umbrite 

• Conectarea coridoare albastre – verzi 

• Crearea unui grup de lucru / colaborare în sprijinul PMB pentru informarea și 
educarea populației 
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2.7.5. RISCUL SEISMIC 

Figura  52. 
Clădiri 
expertizate 
și încadrate 
în clasa de 
risc I și 
locuințe 
colective mai 
vechi de 50 
de ani 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Notă: Figura ilustrează clădiri rezidențiale expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic, respectiv 
clădiri rezidențiale cu o vechime mai mare de 50 de ani, care ar necesita o atenție sporită în viitoarele 
analize de risc. Acestea nu reflectă totalul clădirilor potențial vulnerabile - sunt multe alte clădiri publice 
și private pentru care nu a fost evaluat nivelul de risc.  

 

Aspecte 
cheie  

Bucureștiul prezintă un risc seismic ridicat, necesitând atenție și acțiuni sporite din partea 
decidenților. Populația Bucureștiului este în creștere. Mare parte a clădirilor și infrastructurii 
Capitalei a fost construită înainte de apariția reglementărilor obligatorii de proiectare 
seismică și necesită lucrări de consolidare. Chiar și fondul construit între anii 1963 (anul 
primei reglementări tehnice obligatorii de proiectare seismică) și 1977 (anul în care 
paradigma proiectării seismice a fost complet schimbată ca urmare a învățămintelor 
cutremurului de la 4 martie) trebuie evaluat seismic și, la nevoie, consolidat. Aici sunt incluse 
atât locuințe private, cât și infrastructură critică pentru funcționarea orașului, și anume: școli, 
spitale, rețeaua de transport, unitățile critice pentru răspuns la situații de urgență și clădirile 
administrative. 



120 

 
În timp ce evaluarea riscului la nivel național există, împreună cu mai multe studii pentru 
București, granularitatea, robustețea și caracterul datelor disponibile sunt limitate. În 
momentul de față, cunoștințele despre riscul seismic se concentrează pe expertizele tehnice 
realizate pentru clădirile rezidențiale multietajate. Nici pentru clădirile de locuințe, dar nici 
pentru alte tipuri de clădiri, nu se cunoaște pe deplin riscul seismic, deoarece multe clădiri 
construite înainte de cutremurul din 4 martie 1977 nu au fost evaluate.  
 
În momentul de față singurele date disponibile în București despre clădirile vulnerabile sunt 
listele cu clădiri rezidențiale expertizate. Iar aceste date sunt de asemenea limitate. Acestea 
nu reflectă adevărata scară a vulnerabilității fondului construit din București. Din totalul de 
132.798  de clădiri de locuințe din București, conform Recensământului din 2011, doar 1,9% 
au fost expertizate cu fonduri publice și încadrate într-una din categoriile de risc (categorii de 
urgență, conform normativului P100/1992, respectiv clase de risc seismic, conform 
normativului P100/1996 și P100-3/2008), însumând 2.495 clădiri în 2016, la care se adaugă 
inițiativele punctuale de expertizare realizate cu fonduri private, la inițiativa proprietarilor 
sau a asociațiilor de proprietari. Figura 7.5, de exemplu, evidențiază doar acele clădiri pentru 
care a fost efectuată o expertiză tehnică, pe lângă cele mai vechi de 50 de ani, dar există mai 
multe clădiri în pericol. Clădirile publice nu sunt evaluate sistematic, iar informațiile sunt 
fragmentate în diferite departamente și agenții, deseori în funcție de aranjamentele 
administrative și de proprietate specifice. 
 
Din cauza datelor limitate despre infrastructura critică existentă și activele publice, precum 
și despre clădirile private, există incertitudine cu privire la adevărata magnitudine a 
vulnerabilității seismice, iar din această cauză, intervențiile nu pot fi direcționate în mod 
eficient.Programele și intervențiile existente se concentrează în principal pe intervențiile de 
consolidare, răspunzând la solicitări punctuale. Majoritatea acțiunilor publice se 
concentrează pe consolidarea clădirilor (publice și private), urmând o abordare bazată pe 
cerere (i.e. răspunzând la solicitări specifice ale agențiilor guvernamentale sau ale asociațiilor 
de proprietari/proprietarilor). Nu există o abordare strategică, care ar avea în vedere o 
varietate de criterii pentru prioritizarea intervențiilor specifice. 
 
Eforturile de reducere a riscului seismic prin consolidare sau reconstrucție trebuie să 
depășească atenția exclusivă asupra clădirilor rezidențiale deja expertizate, iar o abordare 
strategică care ia în considerare riscul în mod cuprinzător poate ajuta la ghidarea eficientă a 
resurselor și la o mai bună conștientizare a publicului cu privire la riscul seismic cu care se 
confruntă orașul. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Pentru a accelera și completa 
măsurile implementate prin 
programul OG 20/1994, începând cu 
2017 la nivelul Primăriei Municipiului 
București au fost înființate două 
societăți comerciale dedicate 
reducerii riscului seismic: 1) 
Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic (AMCCRS) , respectiv 
Compania Municipală Consolidări SA 
București (CMC). 

• Începând cu 2017, Primăria 
Municipiului București 
implementează prin fonduri proprii, 
sub coordonarea AMCCRS, un nou 
program de consolidări dedicate 
clădirilor de locuit multietajate, care 

• În prezent, nu există o bază de date 
privind administrarea activelor, care să 
centralizeze și monitorizeze numărul 
total și tipologia clădirilor din Municipiul 
București, respectiv numărul și tipul de 
utilizatori ai acestor clădiri, incluzând 
informații geospațiale, precum și 
informații critice pentru evaluarea 
riscurilor   

• Este dificilă cunoașterea și analiza 
vulnerabilității seismice a clădirilor din 
Municipiul București la nivel de 
portofoliu, pentru a fundamenta decizii 
strategice informate, deoarece clădirile 
publice nu fac obiectul unui inventar 
centralizat și actualizat. 

• În pofida rolului vital pe care îl pot juca în 
funcționarea de zi cu zi, precum și în 
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preia reglementările generale 
impuse de OG 20, completându-le cu 
facilități suplimentare. S-a 
înregistrat o creștere vizibilă a 
numărului de consolidări ale 
clădirilor în ultimii ani. 

• Eforturile instituțiilor publice și 
societății civile îndreptate spre 
educația despre cutremur și 
creșterea gradului de conștientizare 
a riscului seismic s-au intensificat în 
ultimul deceniu, fapt ilustrat de 
numărul și amploarea tot mai mare 
de platforme și campanii de 
conștientizare a cetățenilor. 

situațiile de urgență, clădirile publice din 
Municipiul București nu au făcut obiectul 
unei evaluări sistematice a vulnerabilității 
lor, pentru a informa și a acorda 
prioritate unor programe de investiții 
dedicate, cu scopul de a le îmbunătăți 
reziliența și funcționalitatea. 

• Abordarea actuală de determinare a 
riscului seismic prin expertizare tehnică 
clădire cu clădire nu este fezabilă având 
în vedere limitările de resurse și timp. O 
abordare pe etape ar putea fi adoptată, 
în conformitate cu bunele practici 
internaționale pentru a ajuta la 
înțelegerea riscului la nivel de portofoliu 
și pentru a identifica pentru care dintre 
clădiri sunt necesare expertize tehnice și, 
în consecință, investiții de consolidare 
sau reconstrucție. 

• Un procent semnificativ de locuitori ai 
Bucureștiului nu sunt conștienți de riscul 
seismic, iar conștientizarea riscului 
seismic de o parte din populație nu este 
asociată sistematic cu mobilizarea pentru 
reducerea acestui risc.   

• Lipsa unui rol clar de coordonare cu o 
abordare strategică asupra rezilienței 
seismice, precum și coordonarea și 
comunicarea limitate dintre diferite 
autorități și departamente, la diferite 
niveluri conduc la un management 
defectuos al riscului seismic. 

• Există de asemeni dificultăți în 
mobilizarea proprietarilor (și/sau a 
asociațiilor de proprietari) de clădiri 
aflate în risc seismic din cauza numărului 
insuficient de locuințe de necesitate, 
capacitatății limitate de acțiune colectivă, 
etc.) 

• Dincolo de reducerea riscurilor, există și 
multe oportunități de întărire a pregătirii 
și răspunsului pentru situații de urgență 
generate de un dezastru la scară largă, 
inclusiv o îmbunătățire a planificării 
evacuării și adăposturilor de urgență și o 
mai bună conștientizare a publicului legat 
de siguranța în situații de urgență. 
Informații îmbunătățite despre riscul 
seismic pot contribui la îmbunătățirea, 
de asemenea, a planificării și a 
răspunsului în caz de urgență. 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Se estimează că modificările programului de consolidare a clădirilor rezidențiale 
multietajate, precum și finanțarea lucrărilor din fonduri proprii, independente de 
alocările anuale realizate prin OG 20, vor accelera implementarea acestuia.  
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Recomandări 
pentru 
strategie 

• Adoptarea unei abordări strategice, holiste, la nivelul Primăriei Mun. București în 
ceea ce privește managementul riscurilor de dezastre, care să includă trei aspecte 
cheie: (1) elementele expuse la risc (inclusiv infrastructura publică și rezidențială, 
infrastructura critică etc.); (2) capacitatea de evalua riscul, de a-l reduce și de a 
gestiona impactul riscului prin pregătirea și răspunsul în situații de urgență; și (3) 
dimensiunile sociale și financiare ale managementului riscului de dezastre. 

• Dezvoltarea unei baze de date cu elementele expuse la risc (clădiri rezidențiale și 
publice, infrastructură de transport, rețele de utilități) ce conține metadatele 
importante pentru analiza de risc seismic (de exemplu, pentru clădiri: poziție, an 
construcție, material de construcție, structura de rezistență, regim de înălțime, 
destinație).  

• Prioritizarea și etapizarea colectării datelor: dezvoltarea unei metodologii care să 
permită filtrarea treptată a analizei, pentru a determina vulnerabilitatea fondului 
construit, respectiv necesitatea elaborării expertizelor și proiectelor tehnice și 
prioritizarea lucrărilor de intervenție în vederea reducerii riscului seismic al clădirilor 
în funcție de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor, de rolul lor în siguranţa 
publică şi acțiunile de răspuns post-hazard, precum și consecințele socio-economice 
ale prăbușirii sau avarierii lor. 

• Efectuarea analizei de risc seismic pentru municipiul București la nivelul întregului 
portofoliu de clădiri, pentru fundamentarea deciziilor de intervenție și prioritizarea 
lucrărilor de consolidare în funcție de resursele disponibile. Analizele de risc seismic 
(finalizate cu obținerea pierderilor siesmice așteptate), urmate de analiza 
economică (de tip cost-beneficiu) pot fi folosite și pentru a fundamenta deciziile de 
investiție. 

• Determinarea răspunsului seismic așteptat al terenului din municipiul București în 
vederea realizării microzonării seismice, realizarea unei evaluări curpinzătoare a 
terenului, pentru a înțelege mai bine potențialele amplificări ale vibrațiilor clădirilor 
în timpul unor cutremure majore generate de sursa seismică Vrancea, în vederea 
definirii detaliate și punctuale a cerințelor seismice pentru proiectare și consolidare. 

• Crearea unui program dedicat, prioritizat de reducere a riscului seismic pentru 
clădirile publice și continuarea demersurilor deja începute de expertizare, 
proiectare și execuție lucrări de consolidări pentru clădirile publice deținute / 
administrate de PMB.  

• Crearea cadrului tehnic și legal pentru introducerea și operaționalizarea conceptului 
de rezilientă seismică a fondului construit, inclusiv înființarea unui birou / ofițer de 
reziliență sau risc la nivelul Primăriei Mun. București. 

• Prioritizarea intervențiilor de reducere a riscului (consolidare, 
reconstrucție/demolare): Având la bază informații îmbunătățite despre risc, printr-
o abordare prioritizată, capacitatea instituțională alocată și resursele financiare pot 
ajuta în mod eficient la reducerea riscului seismic, la salvarea vieților și la evitarea 
pierderilor materiale. 

• Coordonarea între diferitele instituții și departamente care administrează clădiri 
publice, respectiv inițiază intervenții de analiză și reducere a riscului seismic la 
nivelul Municipiului București, îmbunătățirea schimbului de informații despre 
hazard, expunere, vulnerabilitate și risc între actorii instituționali și dezvoltarea unui 
sistem de date care să permită stocarea, colectarea, analiza și diseminarea datelor, 
atât pentru activele publice, cât și pentru cele private. 

• 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. 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Îmbunătățirea coordonării inter-sectoriale privind conștientizarea publicului, 
realizarea periodică a unor campanii de conștientizare și a unor exerciții de 
simulare 
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2.8. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 

2.8.1. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, STRUCTURI ASOCIATIVE ȘI COOPERARE 

Figura  53. 
Organigrama 
Primăriei 
Municipiului 
București 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

Aspecte cheie  
Din punct de vedere al modului de funcționare, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti 
este organizată şi funcţionează şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului 
de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 
 
Competențele legale ale CGMB sunt îndeplinite prin intermediul a patru categorii de resurse 
administrative: 

a. Primăria Generală a Municipiului București prin aparatul Primarului General 
compus din 5 poziții de top management (primar general și cabinet primar general, 
Viceprimar 1 și 2 cu Cabinete separate, Cabinet Secretar General, Corpul de control 
al primarului general) și 27 direcții din care zece Direcții Generale  . 

b. 43 de Organisme prestatoare de serviciipublice și de interes local, o Autoritate 
Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, două regii autonome  și Societăți 
comerciale la care Consiliul General al Municipiului București este acționar. 

c. Un Holding municipal format din 22 de Societăți Comerciale înființate de 
municipalitate prin HCGMB în anul 2017   

d. Primăriile de sector ce compun municipiul București în număr de șase . Între 
Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector nu există relaţii de 
subordonare, ci de colaborare fără precizări normative privind modul de 
cooperare. Fiecare primărie are primar ales şi un consiliu local ales. Fiecare 
primărie are libertatea de a elabora strategiile de dezvoltare sau planurile de 
dezvoltare locală, sau planuri urbanistice (PUZ Sector) fără să fie corelate cu 
documentele strategice, planuri urbanistice, existente la nivelul municipalităţii. 

 
Majoritatea companiilor din holdingul municipal au înregistratează pierderi în primii 2 ani 
de funcționare. Singurele companii municipale care au înregistrat profit în cei 2 ani și 
jumătate de la înființare sunt Compania municipală parcuri și gradini București, Compania 
municipală întrețineri arbori și spații verzi SA, Compania municipala energetica București 
SA, Compania municipală agrement SA,  Compania municipală management trafic SA și 
Compania dezvoltare durabilă București SA. 
 
PMB este membră a Asociației Municipiilor din România și semnatară a Convenției 
Primarilor privind clima și energia. Prin hotărâri ale CGMB, au fost înființate Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Bucuresti- IIfov (ADIBI), Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Termoenergetica (aceasta din urmă în baza asocierii dintre Municipiul 
Bucureşti, oraşul Popeşti-Leordeni şi comuna Chiajna). La nivel internațional, primăria are 
încheiate protocoale de colaborare cu 16 oraşe. 
 

Puncte tari/  
Puncte slabe 

• PMB funcționează pe baza unei 
structuri operaționale complexe, 
ghidate de un Regulament de 
Organizare și Funcționare și de 
procese ale direcțiilor primăriei 
generale. 

• Din 2004, PMB are certificat sistemul 
pentru managementul calității ISO 
9001:2015 (managementul serviciilor 
de administrație publică locală) și din 
2005 certificat ISO 14001:2015 
(activități de management de mediu în 
site, inclusiv asociate cu serviciile de 
management pentru administrație 
publică locală), sistem concentrat pe 
factorii interni / funcționali calibrați 
pentru realizarea sarcinilor bazat pe 

• Modul de colaborare și de partajare a 
competențelor între primăria 
generală și primăriile de sector 
conduce la (1). implementarea unor 
inițiative de dezvoltare ad-hoc atât 
tematic cât și spațial, necoordonate, 
cu suprapuneri de competențelor 
privind furnizarea unor servicii publice 
(ex. domeniul public), precum și (2). la 
alocarea și folosirea ineficientă a 
resurselor. 

• In lipsa unui plan urbanistic general 
actual, dezvoltările private tind să 
preia conducerea în dezvoltarea 
spațială a municipiului producând 
externalități negative prin (1). 
densități funcționale și demografice 
necoordonate ca distribuție spațială, 
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proceduri, coduri, formare pentru 
dezvoltarea resurselor umane. 

(2). congestie de trafic, (3). presiune 
asupra capacităților existente de 
servicii și utilități publice și (4). 
reducerea calității și siguranței vieții 
comunității. 

• Primăria municipiului București nu 
funcționează în mod proactiv, pe 
criterii/indicatori de performanță, ci 
doar reactiv la situațiile apărute. 

• La nivelul direcțiilor nu există o 
interfață de colaborare/comunicare 
prin care să fie luate decizii comune și 
nici indicatori de performanță, de 
evaluare a activităților direcțiilor/ 
serviciilor companiilor/instituțiilor 
prestatoare de servicii publice. 

• Integrarea activităților/inițiativelor 
PGMB cu cele ale companiilor 
municipale existente este 
problematică și nu poate fi 
monitorizată și evaluată prin aparatul 
primăriei 

• Zona urbană funcțională București nu 
poate fi gestionată durabil și nici nu 
poate contribui la atingerea unei 
coeziuni teritoriale în contextul 
organizării actuale a municipiului 
București. Dispersarea fondurilor 
publice, în special europene, nu 
contribuie la atingerea obiectivelor 
dezvoltării. 

• Agenda cooperarii internaționale a 
primăriei nu este proactivă în 
realizarea unor contacte ce se pot 
materializa prin proiecte în favoarea 
municipiului București. Cooperarea 
internațională a primăriei este 
predominant protocolară.  
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• Au existat și există în continuare inițiative de realizare a unor proiecte de consultanță 
și de asistență tehnică prin care, în urma inventarierii experiențelor europene și 
internaționale privind statutul orașelor capitală, să se realizeze, conform legii 
descentralizării, cadrul normativ adecvat transferului de competențe și resurse 
financiare pentru asigurarea funcționării consiliului local și a primăriei municipiului 
București precum și a serviciilor publice oferite de primărie prin aparatul propriu și 
a instituțiilor subordonate. 

• Aceste demersuri vizează stabilirea (1). unei noi configurații teritoriale pentru 
sectoarele municipiului (calibrarea suprafeței acestora pe baza unor indicatori 
precum caracteristicile patrmoniului construit public și privat, a tipologiei spațiale, 
echipare edilitară, veniturilor generate, etc) și (2). a competențelor însoțite de 
resurse financiare ce revin PMB și primăriilor de sector. 

• Elaborarea SIDU va conduce la realizarea și asigurarea condițiilor de implementare 
a unui portofoliu de proiecte printr-o direcție mandatată cu activități de integrare a 
strategiilor sectoriale și a datelor suport și cu competențe în monitorizarea și 
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evaluarea planului de acțiune a strategiei (managementul procesului de 
implementare a proiectelor). 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Stabilirea statutului de oraș capitală, cu competențe sporite și resurse necesare 
funcționării Capitalei /Realizarea legii Capitalei 

• Constituirea Zonei Metropolitane București și planificarea dezvoltării integrate a 
teritoriului la acest nivel; operaționalizarea ADI Zona Metropolitană București  

• Coordonarea competențelor direcțiilor implicate în dezvoltarea economică a 
municipiului (coordonarea activității de planificare a teritoriului municipiului 
realizată prin direcția de urbanism care să fie integrată într-un nou format 
organizațional în care direcțiile cu competențe în dezvoltarea municipiului să se 
poată coordona pentru a asigura atingerea obiectivelor de creștere durabilă a 
municipiului București.) 

• Folosirea unui plan de investiții de capital, pe o perioadă de 3 ani, compus din 
proiectele prioritare din cadrul SIDU București, care să asigure proiectarea bugetului 
multianual, pregătirea surselor de finanțare și competențele fiecărei componente a 
mecanismului operațional al primăriei, de la serviciile de achiziție publică până la 
recepția lucrărilor. 

• Repoziționarea piramidei organizaționale a primăriei, cu serviciile și rezultatul lor 
către cetățean, solicitând plasarea comunității in vârful piramidei: cetățean – 
consiliu local – primar – aparat executiv, reflectând această reorientare și la nivelul 
direcțiilor pentru a asigura calitate, eficiență și satisfacția cetățenilor. 

• Implementarea unui cod al performanțelor procesului de îndeplinire a 
competențelor date prin cadrul normativ, în cadrul căruia componentele 
organizaționale vor fi identificate, proiectate și transferate într-un tabel de bord, 
fundamentând astfel decizii privind calibrarea pe de-o parte (resurse umane, buget, 
timp de intervenție/rezolvare) dar și monitorizarea și evaluarea performanțelor 
direcțiilor primăriei în relație rezultatele obținute 

• Realizarea unor proiecte din poziția de membru al unor organisme internaționale (1. 
Realizarea și depunerea planului de acțiune din cadrul Convenției Primarilor privind 
clima și energia, 2. Realizarea unui proiect privind accesibilitate orașului considerând 
domeniile cuprinse în Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 
etc ) 

 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Condiționarea acordării permiselor de construcție de respectarea stadardelor de 
mediu și a practicilor ecologice (de exemplu, stații de încărcare electrică în parcări) 

• Importarea de bune practici internaționale 

• Încurajarea inițiativelor sociale (abordare mai inteligentă) (de exemplu, 
promovarea antreprenoriatului social) 

• Dezvoltarea dialogului cu autoritățile publice pentru a preveni posibile provocări. 
Construirea unui parteneriat pe bază de încredere (de exemplu, consultări publice) 

• Schimburi de experiențe și bune practici între administrațiile locale ale marilor 
orașe 

• Creșterea unor taxe și impozite locale, corelată cu transparentizarea modului de 
cheltuire a bugetelor locale 

• Înființarea de unități de task-force pentru proiectele mari 

• Înființarea unor info-point-uri de către municipalitate unde firmele, ONG-urile etc. 
să acceseze informații despre finanțări disponibile 

• Dezvoltarea unui mecanism prin care companiile bucureștene să deruleze anumite 
proiecte de interes public cu fonduri proprii, în cadrul unor campanii de CSR 

• Creșterea gradului de transparență în procesul de luare a deciziilor ce privesc 
cetățenii Bucureștiului (accesul mai larg al cetățenilor/membrilor societății 
civile/ONG-urilor la ședințele de consiliu de la nivelul primăriilor; înregistrarea și 
postarea înregistrărilor pe internet pentru a fi accesibile tuturor celor interesați). 
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• Instituirea unor reglementări mai riguroase privind respectarea termenelor de 
finalizare a lucrărilor publice în oraș. 

• Creșterea transparenței deciziilor publice (accesibilitate mai mare la procesele 
decizionale de la nivelul autorităților publice locale); 

• Reformarea serviciilor administrative în sensul reducerii numărului de angajați de 
la nivelul autorităților publice locale 
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2.8.2. BUGET LOCAL ȘI RESURSE UMANE, INFORMATIZARE ȘI LOGISTICĂ 

Figura  54. 
Încasări 

proprii și 
investiții  
publice 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie 

 

Aspecte cheie  

Consiliul General al municipiului București a aprobat un buget pentru anul 2019 în valoare 
de 1,4 miliarde de euro. Execuția bugetară la 31.12.2019 a indicat venituri totale de circa 
950 mil. Euro și cheltuieli de puțin peste 750 mil. Euro, cu un excedent de aproape 200 mil. 
Euro. Pentru anul 2020, Consiliul General a aprobat un buget care se bazează pe venituri de 
peste 1,5 miliarde de Euro și cheltuieli de circa 2,1 miliarde de Euro.  
 
Între 2012 și 2018 bugetul municipiului a crescut cu 35,3% în lei și 29,6% în Euro, reflectând 
dinamica economică pozitivă a Capitalei. Circa 44,5% din totalul încasărilor au revenit în 
anul 2018 PMB, iar 55,5% celor 6 sectoare, procente care a rămas relativ constante în 
intervalul analizat. În schimb, performanțelor sectoarelor au variat, sectorul 1 având 
constant cele mai ridicate încasări.  
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Figura  55. Evoluția încasărilor la bugetele locale ale Municipiului București în perioada 
2012-2018 

 
Sursa: MDRAP. DPFBL 

 
Anii 2017 și 2018 au marcat o creștere semnificativă a cheltuielilor destinate activităților 
culturale, recreative și religioase ale municipiului București. Astfel, în anul 2018, cheltuielile 
destinate activităților culturale, de recreere și religioase s-au dublat față de anul 2015. De 
asemeni, cheltuielile destinate serviciilor de asistență socială în ultimii doi ani de exercițiu 
bugetar (2017 și 2018) au crescut vertiginos față de anii precedenți. Spre exemplu, creșterea 
anuală în 2018 față de 2017 a fost de 646%. 
 
Cheltuielile de personal s-au dublat în 2018 față de anul 2016, odată cu aplicarea, din 2017, 
a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, 
pe ani, în 2016, acestea au înregistrat o creștere de 23 % față de 2015, iar în anii 2017 și 
2018, creșterea a fost de 63 % și respectiv 50% față de anii precedenți. 
 
Ponderea sumelor primite în contul implementării proiectelor finanțate din fonduri 
nerambursabile a fost nesemnificativă. Astfel, la nivel național, municipiul București se 
plasează pe locul 25 din punct de vedere al sumelor atrase din fonduri UE comparativ cu 
alte județe din țară, în ultimii 3 ani pentru care sunt disponibile date, cu o sumă totală de 
167,400,233 lei, care includ atât finanțări aferente perioadei de programare bugetară 2007-
2013, cât și cele aferente ciclului 2014-2020. Totuși, trebuie menționat faptul că Municipiul 
București a intrat începând cu perioada de programare 2014-2020 în rândul regiunilor 
dezvoltate ale Uniunii Europene. Prin urmare, rata de cofinanțare pentru proiectele depuse 
este redusă în comparație cu celelalte unități administrativ-teritoriale din țară.  
 
În organigrama din 2019 a PMB sunt prevăzute 1.269 de posturi, atât pentru funcționari 
publici (980 de posturi – 77%), cât și pentru personal contractual (285 de posturi – 22%). 
Cei mai mulți funcționari publici de execuție din PMB (52 %) dețin o vechime în funcție mai 
mare de 20 ani, fiind urmați de cei care au o vechime între 15 și 20 ani (22%), respectiv  de 
cei cu o vechime în funcție între 10 și 15 ani (14%). Funcționarii publici debutanți și cei cu o 
vechime de până la 5 ani se regăsesc în proporție de aproximativ 6% în aparatul tehnic de 
specialitate al PMB. 195 de posturi din Aparatul Tehnic de Specialitate al PMB sunt vacante. 
 
Primăria Municipiului București sau instituțiile din subordine utilizează aplicațiile pentru 
telefoanele inteligente și platformele web ca instrumente de comunicare directă cu 
publicul: Parking București, Trafic alert, InfoSTB, Social Alert, Map2web București, precum 
și o pagină web funcțională, cu informații legate atât de activitatea instituției, cât și de 
organizațiile prestatoare de servicii din subordine și companiile municipale. 
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Puncte tari/  
Puncte slabe 

• Creșterea economică a municipiului 
București asigură un buget ridicat, 
peste media unor capitale Europene 
făcând posibile realizări de proiecte de 
prestigiu cu impact pozitiv în 
dezvoltarea economică locală și 
imaginea municipiului. 

• Creșterea în carieră și motivarea 
funcționarilor publici este susținutî de 
o serie de factori de dezvoltare, 
precum: venit lunar, tehnologie, acces 
la informații, cursuri de formare, 
schimb de experiență, etc. 
 

• Sumele alocate investițiilor au fluctuat 
în anii analizați, marcând o scădere de 
aproape 50% în anul 2018 față de 
2017, cauzată cel mai probabil de 
capitalizarea celor 22 de companii 
municipale. Ponderea cea mai mare în 
bugetul Primăriei București este 
reprezentată de subvenții (transport 
în comun, utilități) urmate de 
transferuri între unități ale 
administrației publice. 

• Aproape toate compartimentele PMB 
înregistrează posturi vacante. Situația 
este critică Direcția generală achiziții 
publice (65% posturi vacante), Direcția 
de mediu (53% posturi vacante), 
Direcția generală infrastructură (46% 
posturi vacante), Direcția generală 
investiții (29% posturi vacante) și 
Direcția generală management 
proiecte cu finanțare externă (27% 
posturi vacante). 

• Primăria nu are în prezent un site WEB 
care să ajute comunitatea să identifice 
și exploreze Bucureștiul, cel existent 
nefiind atractiv ca design și sisteme de 
interogare, acționând în cea mai mare 
parte ca depozitar al unor activități și 
documente realizate. 

• Lipsesc elemente care să confere o 
identitate vizuală comună pentru 
paginile web ale instituțiilor furnizoare 
de servicii publice din subordinea 
PMB. 

• Situația echipamentelor de lucru 
suport (imprimante, copiatoare, 
scannere) este problematică, cu 
majoritatea echipamentelor (65%) cu 
o vechime între 5 și 10 ani, 33 % cu o 
vechime de peste 10 ani, și doar 2% cu 
o vechime sub 5 ani. 

• Sistemul electronic de gestiune a 
documentelor funcționează parțial în 
PMB și nu este utilizat la potențialul 
maxim de către structurile 
organizaționale, iar documentele 
circulă preponderent în format fizic. 
Sistemul ERP instalat în prezent este 
utilizat parțial. 
 

Tendințe de 
dezvoltare 

• În PMB există deja în lucru proiecte care urmăresc modernizare interfeței de 
comunicare online cu publicul în două etape: 

− Dezvoltarea unei noi pagini web a instituției care să ofere o structură și un 
conținut mai ușor accesibil, care va fi finalizată în termen extrem de scurt. Din 
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punct de vedere comunicare, web site-ul primăriei trebuie regândit, 
reproiectat pentru a surprinde dinamica dialogului cetățean-sector privat-
turist-Primărie fără a omite accesibilitatea informațională a persoanelor cu 
dizabilități. 

− Dezvoltarea unui Portal al PMB, care să înroleze toate cele 49 de instituții in 
subordine, dar și a tuturor companiilor si  structurilor. Aceasta va mai asigura o 
funcție crucială în relaționarea cu publicul prin operaționalizarea unei 
Platforme open-data – unde, pe lângă furnizarea tuturor informațiilor legate 
de activitatea PMB și organizațiilor subordonate, va fi implementat și un 
mecanism de colectare a datelor și contribuțiilor/sugestiilor utilizatorilor și 
publicului.  

• Utilizarea neuniformă și generalizată a sistemelor electronice de gestiune a 
activităților a determinat Primăria Municipiului București să demareze proceduri de 
achiziție publică pentru un nou sistem de gestiune a circuitului de documente și a 
fluxului de lucru, achiziție care se va realiza pe termen mediul. Printre altele, acesta 
va asigura o trasabilitate mai bună a documentelor și termenelor de rezolvare în 
circuitul instituțional și va fi conectat cu sistemele electronice de relaționare cu 
publicul, prin portalul PMB care va fi și el dezvoltat. 
 

Recomandări 
pentru 
strategie 

• Elaborarea unui plan de ocupare a posturilor vacante pe baza unui mecanism de 
prioritizare a posturilor critice pentru activitatea PMB. 

• Promovarea proceselor de recrutare pe rețele sociale și în media digitală, dar și 
prin contacte cu facultățile de profil, organizarea de internship-uri pentru studenți 
și activități mai scurte de practică profesională. 

• Valorificarea oportunităților prezentate de sursele de finanțare nerambursabilă a 
proiectelor de dezvoltare ale municipiului și intensificarea procesului de dezvoltare 
de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, atât în obiective de investiții, cât 
și în dezvoltarea serviciilor publice și a capacității instituționale a PMB. 

• Elaborarea și implementarea unui sistem de co-finanțare a proiectelor culturale, 
recreative și religioase în parteneriat cu operatori privați sau organizații 
neguvernamentale 

• Dezvoltarea și aplicarea unui sistem de prioritizare a resurselor alocate în domeniul 
asistenței sociale în funcție de amploarea impactului produs în comunitate sau 
urgența intervențiilor 

• Dezvoltarea de politici de personal și proceduri care să stimuleze performanța 
profesională în concordanță cu nivelul motivării financiare 

• Abordarea riguroasă a procesului de planificare strategică multi-anuală și 
planificare bugetară, prioritizarea proiectelor de investiții critice, cu impact 
previzionat mare. 

• Analiza performanței financiare a companiilor municipale și perspectivele de 
creștere a activității acestora sau randamentul financiar al investițiilor PMB în 
aceste companii. 

• Realizarea unor activități de auditare a performanței serviciilor publice care 
consumă cele mai multe resurse pentru identificarea punctelor critice care 
afectează performanța, dezvoltarea unor planuri de investiții care să vizeze 
infrastructura și modul de operare a acesteia și a serviciilor publice aferente, care 
să reducă gradual nivelul subvențiilor.   

• Dezvoltarea unui concept vizual comun pentru municipalitate în ansamblu, 
indiferent de faptul că serviciile publice sunt realizate la nivelul PMB sau la nivelul 
unor instituții subordonate. 

• Achiziția unor echipamente electronice auxiliare cu un nivel mai ridicat de 
performanță, care ar reduce timpul de lucru pentru rezolvarea unor sarcini și ar 
contribui la procesul de digitalizare a proceselor de lucru în ansamblu. 

• Dezvoltarea unor sisteme dedicate de digitalizare a proceselor de lucru, extinderea 
utilizării sistemului ERP actual de către toate compartimentele Primăriei, fără 
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excepții, sau achiziționarea unui sistem mai complet, care să corespundă 
nivelurilor actuale ale direcțiilor. 
 

Propuneri 
rezultate din 
procesul de 
consultare 

• Dezvoltarea de sisteme de bază integrate în administrația publică 

• Programe de instruire pentru autoritățile publice (integrarea unei abordări de 
afaceri). 

• Bugetare participativă. 

• Acordarea de stimulente pentru atragerea personalului calificat în administrația 
locală, plata acestuia pe baza unor indicatori-cheie de performanță, bonusuri 
pentru depășirea target-urilor; clarificarea procedurilor de lucru; promovarea 
meritocrației în administrație. 

• Accelerarea implementării unor soluții de e-administrației, bazate pe bunele 
practici din țară și străinătate. 

• Mediatizarea poziției de funcționar public pentru a crește respectul și admirația 
societății făță de acest rol și a schimba percepția publică față de acest sector  

• Setarea unor valori, precum respect (față de colegi, cetățeni), responsabilitate și 
etică (față de munca prestată), pe care să le împărtășească toți funcționarii publici 
dintr-o instituție și care să le ghideze munca.  

• Recunoașterea și celebrarea funționarilor publici, atât în interiorul cât și în afara 
instituției, care au cele mai bune rezultate (de exemplu, oferirea de medalii și 
comunicarea numelor acestora, oferirea de cursuri de leadership precum celor 
acordate în Statele Unite ale Americii).  

• Creșterea procentului de reținere a persoanelor competente în sistemul public prin 
diferite stimulente și beneficii. 
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3. DESCRIEREA PROCESULUI CONSULTATIV   

Identificarea problematicii Bucureștiului și formularea unui diagnostic teritorial se realizează în cadrul 
unui proces participativ, în care diverși actori urbani – factori de decizie, oameni de afaceri, segmente 
ale populației sunt chestionați și dezbat problemele și provocările cu care se confruntă orașul, modul 
în care acesta răspunde, sau ar trebui să răspundă cererii grupurilor – țintă, posibile intervenții ale 
autorităților locale și recomandări pentru viitoare proiecte de dezvoltare. Implicarea populației și a 
factorilor urbani interesați în acest proces s-a realizat prin intermediul următoarelor instrumente: (1) 
sondaje de opinie, (2) întâlniri de consultări și dezbateri sectoriale, (3) focus grupuri.  

(1) Cercetarea sociologică desfășurată în perioada iunie-iulie 2019 a utilizat Ancheta bazată pe 
chestionar ca metodă exclusive de colectare a datelor. La nivelul Bucureștiului s-au realizat 7 sondaje 
de opinie independente, totalizând un volum de 10205 chestionare aplicate. In cadrul celor 7 sondaje 
de opinie desfășurate s-au aplicat 12 instrumente de colectare a datelor, respectiv 12 tipuri de 
chestionare care vizau problematici specifice la nivel de grupuri țintă. Rezultatele cercetării au 
contribuit la identificarea nevoilor specifice fiecărui grup-țintă și sunt prezentate detaliat în anexa 9.1. 

La nivelul populației au fost applicate 4005 chestionare în regim face to face, la domiciliul 
respondentului. Eșantionarea utilizată pentru acest sondaj a fost de tip aleatoriu, stadial, stratificat în 
funcție de circumscripția de recenzare, gen și vârstă. În cadrul sondajului la nivelul populației, pentru 
diferite categorii de grupuri sociale speciale au fost aplicate instrumente de colectare a datelor 
dedicate, astfel: 

• 800 chestionare adresate pensionarilor, 

• 800 chestionare adresate părinților, 

• 800 chestionare adresate angajaților, 

• 400 chestionare adresate persoanelor vulnerabile, 

• 400 chestionare adresate studenților, 

• 500 chestionare adresate întreprinzătorilor.  

In plus, au mai fost aplicate chestionare următoarelor grupuri:  

• 400 elevilor de liceu, 

• 100 artiștilor și creatorilor, 

• 400 navetiștilor cu mijloace de transport în comun, 

• 400 turiștilor străini, 

• 500 investitorilor.  

(b) Intâlniri de consultări și dezbateri sectoriale au fost organizate în perioada octombrie 2019 – 
februarie 2020 și au avut ca obiectiv validarea unor ipoteze rezultate din analiza-diagnostic, pe 
domeniul respectiv, identificarea problemelor și provocărilor din acel domeniu, precum și propunerea 
unor soluții viabile de rezolvare. Domeniile abordate au fost următoarele: 

• Cultură 

• Educație 

• Energie 

• Mediu 

• Schimbări climatice 

• Mobilitate 

• Patrimoniu și locuire 

• Sport  

• Turism 

• Mediu investițional/ de afaceri (prin întâlniri cu reprezentanți ai ambasadelor  
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(c) Focus grupurile s-au adresat grupurilor țintă abordate în cadrul sondajelor de opinie – angajați (în 
sectorul de stat și în sectorul privat), antreprenori, reprezentanți ai asociațiilor patronale din turism și 
manageri din HORECA, reprezentanți ai organizațiilor care lucrează cu imigranți, persoane care trăiesc 
in sărăcie, persoane cu dizabilități, romi, pensionari, cadre didactice universitare cu funcții de 
management și coordonare, studenți, liceeni, părinți, navetiști, artiști/creatori, cercetători – și au vizat 
câteva dimensiuni tematice: 

• Percepția evaluativă a grupului țintă asupra Bucureștiului; elemente de identitate generală a 
urbanului bucureștean; 

• Percepția asupra diferitelor aspecte/tipuri de probleme la nivelul vieții urbane bucureștene 
(ex. transport, poluare, viață de cartier, petrecerea timpului liber, etc.); 

• Identificarea principalelor tipuri de soluții la problemele identificate; 

• Identificarea așteptărilor și tipurilor de intervenții urbane la nivelul Bucureștiului. 

Rezultatele întâlnirilor de consultări și dezbateri sectoriale și concluziile focus-grupurilor sunt 
prezentate în anexa 9.2. 
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4. ANALIZĂ SWOT INTEGRATĂ 

Concluziile dialogului teritorial sunt prezentate sintetic în cadrul unei analize SWOT ce prezintă, într-o 
abordare integrată, principalele puncte tari și puncte slabe ale municipiului București, precum și 
oportunitățile și pericolele ce afectează dezvoltarea acestuia.  

Analiza pornește de la două întrebări importante ale chestionarului adresat populației (în general) și 
investitorilor, legate de avantajele și dezavantajele de a locui, respectiv de a investi în acest loc: 

• Care credeți că sunt avantajele de a fi locuitor al Capitalei? 

• La nivelul Bucureștiului, vă rugăm să acordați o notă de la 1 (profund nemulțumit) la 10 foarte 
mulțumit, pentru o serie de aspecte. 

• Care este principalul motiv pentru care ați ales Bucureștiul ca sediu principal al activității 
companiei? 

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

Răspunsurile evidențiază o serie de aspecte pozitive și negative, reieșite de altfel și din analiza 
diagnostic și din consultările publice. Aceste răspunsuri, prezentate în figurile 7 și 8, împreună cu 
punctele tari și punctele slabe identificate la nivel sectorial (în casetele din capitolul 9.2) constituie 
baza pe care se construiește în continuare analiza SWOT (vezi figura 9). 
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Figura  56. Puncte tari și puncte slabe rezultate din chestionarul adresat populației 

Populația  

+ locuri de muncă, servicii de educație, servicii medicale, conectivitate, calitatea locuirii, 
magazine, mall-uri, spații comerciale, oportunități de afaceri, evenimente culturale  

- 
traficul auto, piste pentru bicicliști, calitatea aerului, calitatea carosabilului, 
colectarea deșeurilor menajere, salubrizarea străzilor, calitatea trotuarelor, calitatea 
apei potabile 
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Figura  57. Puncte tari și puncte slabe rezultate din chestionarul adresat investitorilor 

Investitorii  

+ calitatea forței de muncă, accesul la piețe de desfacere (locală, națională), existența 
clienților și furnizorilor 

- congestia traficului, infrastructura deficitară, birocrația excesivă din sectorul public, 
taxele mari, disponibilitatea forței de muncă,  
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Tabel 1. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Economie competitivă la nivel național și 
regional, cu oportunități de atragere de 
investiții și de creare de locuri de muncă 

• Evoluția economică remarcabilă, concentrând 
o pondere tot mai ridicată în PIB național și 
plasând Regiunea București-Ilfov pe locul 25 
între regiunile  Uniunii Europene din punct de 
vedere al valorii PIB/capita (PPS) 

• Cel mai important pol de competitivitate 
națională în domeniul cercetare-dezvoltare-
inovare (CDI), clasându-se pe primul loc la 
nivel național 

• Bazin demografic important și o resursă de 
forță de muncă cu o contribuție valoroasă la 
PIB național 

• Zonă Urbană Funcțională extinsă ce asigură 
prin navetismul forței de muncă oferta 
necesară desfășurării activităților economice 

• Rată ridicată de ocupare a forței de muncă, 
mai ales în domeniile cu valoare adăugată 
ridicată – IT&C, R&D, industrii creative 

• Piață de desfacere importantă cu conectivitate 
bună în teritoriu, susținută de 3 autostrăzi, de 
infrastructura de cale ferată și de Aeroportul 
Internațional Henri Coandă 

• Proiecte majore de infrastructură rutieră 
implementate în vedere reducerea timpilor de 
deplasare pe principalele penetrante în oraș 

• Acoperirea orașului cu rețea de transport 
public (inclusiv metrou), zonele cu cea mai 
mare densitate de populație sau activități fiind 
bine deservite 

• Piață imobiliară dinamică, cu investiții 
importante în funcțiuni logistice sau 
comerciale, dar și în ansambluri rezidențiale 

• Rezerve considerabile de teren pentru 
dezvoltare - zone industriale abandonate sau 
în declin și terenuri libere 

• Bogat patrimoniu construit, din care un 
procent de aproximativ 56% din monumentele 
de arhitectură sunt încadrate la stare foarte 
bună și bună 

• Cel mai dezvoltat centru universitar din țară, 
cu 31 de universități publice și private și un 
număr mare de studeți 

• Infrastructură verde-albastră cu potențial de 
valorificare peentru activități de recreere și 
agrement 

• Servicii bune de telecomunicații asigurate prin 
viteza Internetului broadband (conexiuni fixe), 
precum și gradul de acoperire al rețelei de 
telecomunicații 

• Număr semnificativ de persoane cu risc de 
sărăcie, de Zone Urbane Marginalizate de tip 
mahala, expuse riscurilor 

• Insuficientă forță de muncă specializată, în 
special în ceea ce privește personalul STEM 
(știință, tehnologie, inginerie, matematică) și 
cu competențe de business/ antreprenoriat și 
de management de produs 

• Fond de locuințe îmbătrânit, cu nevoi acute de 
reabilitare și stoc insuficient de locuințe sociale 
disponibile spre închiriere  

• Spațiul public neatractiv, slab valorificat, cu 
intervenții sporadice de reabilitare 

• Stare accentuată de degradare a patrimoniului 
construit manifestată pe fondul abandonului 
clădirilor istorice, al intervențiilor eronate de 
reabilitare a clădirilor monument istoric, 
precum și al nerespectării caracterului zonelor 
cu valoare istorică ridicată 

• Expansiune urbană manifestată prin extinderi 
necontrolate, atât la periferie, cât și în 
localitățile periurbane 

• Rețea de circulații rutiere incompletă, cel mai 
aglomerat oraș din Uniunea Europeană 

• Infrastructură pentru transportul ecologic 
subdezvoltată (piste de biciclete și circulații 
pietonale, stații de încărcare vehicule electrice) 

• Circulații pietonale și stații de transport public 
ne-accesibilizate pentru persoanele cu 
dizabilități sau pentru cărucioare de copii 

• Rețea de alimentare cu apă și canalizare 
subdimensionată și îmbătrânită, cu avarii 
frecvente  

• Termoficarea într-o degradare accelerată, cu 
avarii care cresc în durată, cu arierate ce au 
condus la falimentul RADET și la insolvența 
principalului producător, ELCEN 

• Nivelul redus de conectivitate și 
multifuncționalitate al spațiilor verzi și acvatice 
din municipiului București, atât în interiorul 
orașului, cât și cu componentele din exterior 

• Calitatea scăzută a factorilor de mediu (apă, 
aer, sol, zgomot, radiație electromagnetică) în 
municipiul București, ce nu asigură un mediu 
curat și sănătos pentru locuitori, creșterea 
incidenței smogului fotochimic 
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OPORTUNITATI PERICOLE 

• Disponibilitatea finanțărilor 2021-2027 pentru 
dezvoltare regională, precum și pentru o serie 
de priorități sectoriale de interes național  

• Creșterea interesului firmelor străine de 
localizare în România, ca urmare a 
schimbărilor structurale la nivel european 
(Brexit) 

• Creșterea migrației forței de muncă spre 
România, din afara spațiului european 

• Prioritățile UE legate de dezvoltarea durabilă, 
combaterea schimbărilor climatice și utilizarea 
energiilor regenerabile 

• Existența experiențelor de succes la nivel 
european și a unor instrumente deja testate în 
domeniul cooperării metropolitane (în special 
la nivel de orașe-capitală) ca modele de bune 
practici 

• Competiția cu alte zone de interes pentru 
investitori, atât la nivel regional/european, cât 
și la nivel global  

• Scăderea interesului investițional și turistic 
cauzată de schimbări structurale globale, ca 
efect la criza COVID 19 

• Depopularea comunităților din Zona Urbană 
Funcțională prin îmbătrânirea populației și 
migrația către alte țări 

• Creșterea probabilității hazardelor și riscurilor 
climatice, degradarea calității mediului în 
general, din considerente legate de schimbările 
climatice 

 


