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Politici, strategii, planuri europene si naţionale 
 

Planul pentru Dezvoltare Regională al regiunii Bucuresti-Ilfov 2014-
2020 este documentul strategic care prezintă priorităţile regiunii de 
dezvoltare Bucureşti-Ilfov in materie de competitivitate, coeziune 
sociala si dezvoltare durabila. Planul de Dezvoltare Regionala răspunde 
provocărilor specifice ale perioadei 2014-2020 şi fundamenteaza 
interventiile publice in plan regional. 
 

Planul contine Analiza socio-economica a regiunii, Analiza SWOT, 
Strategia de dezvoltare regională, Orientari financiare. 
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Politici, strategii, planuri europene si naţionale 
 

 

La elaborarea documentelor de planificare regională au fost avute 
drept bază reglementările europene, ţintele naţionale şi necesităţile 
regionale. 

 

Strategia Europa 2020 a fost însuşita ca referinţa strategica cheie in 
procesul de  stabilire a obiectivelor şi a priorităţilor pentru regiunea 
Bucuresti-Ilfov. 
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Politici, strategii, planuri europene 
 

Alaturi de Strategia Europa 2020, la elaborarea planului au fost avute in 
vedere urmatoarele documente europene: 

Dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 
2014-2020 - propunere legislativa; 

Fondul european de dezvoltare regională 2014-2020 - propunere 
legislativa;  

Fondul social european 2014-2020 - propunere legislativa; 

Fondul de coeziune 2014-2020 - propunere legislativa; 
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Politici, strategii, planuri europene 

Cadrul Strategic Comun 2014 – 2020 pentru Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime; 

Documentul de pozitie al serviciilor Comisiei Europene cu privire la 
dezvoltarea unui Acord de parteneriat și a unor programe în România în 
perioada 2014-2020; 

Concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială 
și teritorială; 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii;  
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Politici, strategii, planuri naţionale 
 

La nivel national documentele relevante care au fost luate in considerare au 
fost:  

Programul Naţional de Reformă al României 2011-2013 

Acord de Parteneriat – Draft  

Master Plan General de Transport - Draft 

Strategia Nationala pentru Competitivitate - Draft 

Strategia Nationala de Transport Intermodal 

Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani 
apartinand minoritatii romilor 2012-2020;  
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Politici, strategii, planuri naţionale 

 
 

Strategia naţionala în domeniul energetic, 2012-2015;  

Strategia Naţională pentru Schimbari Climatice 2011-2020; 

Planul Regional Gestiune a Deseurilor; 

Documente ale Comitetelor Consultative Tematice in care Agentia este 
membra (Transport, Competitivitate si eficienta energetica, Sanatate, 
Coeziune Teritoriala, Dezvoltare Regionala). 
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Procesul de planificare 

 

Procesul de planificare a cunoscut urmatoarele etape: crearea 
structurilor parteneriale la nivel regional, analiza datelor statistice, 
intalniri bilaterale cu actori regionali si membrii structurilor 
parteneriale, elaborarea documentelor in forma preliminara, 
dezbatere publica a documentelor de planificare si a strategiei 
regionale. 
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Crearea structurilor parteneriale 
 
La nivel regional, pe baza priorităţilor tematice, au fost constituite noua grupuri de 
lucru: 
 
Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale; 
Competitivitate şi eficienţă energetică; 
Dezvoltare rurală, agricultură, pescuit; 
Educaţie; 
Servicii de sănătate; 
Turism, cultură, patrimoniu cultural; 
Mediu şi schimbări climatice; 
Transport; 
Comunicaţii si tehnologie informaţională; 
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Analiza datelor statistice 

 

S-au folosit bazele de date achizitionate de la Institutul National de 
statistica pentru analizele in plan regional si datele de la Eurostat 
pentru comparatii si analize cu alte regiuni din tara si din Europa. 

 

Au fost utilizate desemenea o serie de rapoarte si studii printre care: 

Rapoarte de mediu anuale privind calitatea factorilor de mediu puse 
la dispozitie de agentiile pentru protectia mediului  

Planul regional de gestiune a deseurilor Bucuresti Ilfov  
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Analiza datelor statistice 

 

 Date statistice de la Agentia Europeana de Mediu 

 Rapoarte ale Autoritatii Nationale de Reglementare a Energiei 

 Rapoarte ale Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilitati Publice 

 Planul Regional de Actiune pentru Invatamant  al Regiunii Bucuresti 
- Ilfov  

 Rapoartele Bancii Nationale Romane privind Investitiile straine 
directe 

 Rapoarte ale Directiilor de Sanatate Publica Bucuresti si Ilfov 
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Analiza rapoartelor si informatiilor oficiale 

 

Informatii de la autoritatile publice centrale si locale din regiune 

Rapoarte ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta Bucuresti si 
Ilfov  

Rapoartele AMRSP – Autoritatea Municipala de Reglementare a 
Serviciilor Publice  

Studiu de caz: Bucureşti. Economie teoretică şi aplicată. Zestrea 
turistică – dimensiune importantă  în evaluarea/modelarea imaginii 
unui oraş. Aurelia-Felicia Stăncioiu, Nicolae Teodorescu, Ion Pârgaru, 
Anca-Daniela Vlădoi, Codruţa Băltescu 
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Intalniri bilaterale cu actori regionali si membrii structurilor 
parteneriale 
 

Pe întreg parcursul perioadei de elaborare a documentelor de 
planificare Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov a 
organizat: 

întâlniri de lucru cu toate autorităţile publice locale din judeţul Ilfov; 

ateliere de lucru cu direcţiile specializate ale Primăriei Generale a 
Municipiului Bucureşti; 

ateliere de lucru cu direcţiile aflate în subordinea Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti; 

 

 

 

 



15 

Intalniri bilaterale cu actori regionali si membrii structurilor 
parteneriale 

  

ateliere de lucru cu direcţii aflate în subordinea primăriilor de sector 
ale Municipiului Bucureşti; 

întâlniri de lucru cu aparatul Consiliului Judeţean Ilfov; 

reuniuni ale grupurilor de lucru tematice regionale.  
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Elaborarea documentelor in forma preliminara 

  

Urmare parcurgerii etapelor de analizare a datelor statistice si a 
consultarilor parteneriale au fost elaborate in faza de proiect: 

Analiza sociala si economica a regiunii Bucuresti-Ilfov, in care sunt 
consemnate evolutiile inregistrate de Bucuresti Ilfov in ultimii ani; 

Analiza SWOT in care sunt identificate problemele si punctele forte 
ale regiunii; 

Strategia de dezvoltare a regiunii Bucuresti-Ilfov în care au fost 
identificate obiective globale, obiective specifice, teme prioritare si 
zone de interventie.  
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Elaborarea documentelor in forma preliminara 
  

Analizele si Strategia de dezvoltare regională constituie totodata 
cadrul de fundamentare a intentiilor investitionale locale, care vor 
directiona actiunile comunităţilor din regiune.  

In acest sens Agentia a desfasurat un proces intens de a stimula 
autoritatile locale sa formuleze idei de proiecte, concretizate in fise de 
proiecte si portofoliu regional. 

Portofoliul regional de proiecte a fost analizat de catre Agentie, care 
apoi a furnizat sprijinul tehnic necesar pentru armonizarea intentiilor 
investitionale locale cu diretiile nationale si europene de dezvoltare.  
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Dezbatere publica a documentelor de planificare si a strategiei 
regionale 
 

Documentele de lucru au fost puse în dezbatere publică prin 
publicarea lor pe site-ul oficial al Agenţiei www.adrbi.ro.  
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a formalizat in scris si transmis 
partenerilor o serie de chestionare specifice domeniilor de interes: 
 

 Chestionar identificare prioritati de dezvoltare regionala. 

 Chestionar identificare Parcuri Stiintifice 

 Chestionar identificare Entitati de inovare si transfer tehnologic 
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Stategia de dezvoltare regionala - dezbatere publica  
 

Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regionala Bucuresti 
Ilfov 2014-2020 – directii strategice. 

 

Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regionala Bucuresti 
Ilfov 2014-2020 pe componente: social, (forta de munca, educatia, 
sanatatea, incluziune sociala si combaterea  saraciei), competitivitate, 
(competitivitate şi eficienţă energetică, dezvoltare rurală, agricultură, 
pescuit, turism, cultură, patrimoniu cultural, comunicaţii si tehnologie 
informaţională, cercetare-dezvoltare-inovare) transport, mediu si 
schimbari climatice.  
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Stategia de dezvoltare regionala - dezbatere publica 
 

In urma dezbaterilor a rezultat, ca nota generala, ca orientarile 
strategice propuse sunt imbratisate de catre toti partenerii. 
 

O serie de chestionare au fost completate chiar in timpul dezbaterilor, 
altele urmand sa fie transmise pe e-mail. 
 

Totodata au fost transmise tuturor membrilor grupurilor de lucru 
minutele reuniunilor, varianta de strategie supusa dezbaterii cat si 
chestionarele. 
 

Atat chestionarele cat si ultima varianta a strategiei de dezvoltare 
regionala se regasesc pe site-ul Agentiei www.adrbi.ro 

http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
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In cadrul grupurilor de lucru procesul de consultare a implicat peste 
200 de reprezentanti ai Autoritatilor publice locale, societatii civile si 
mediului de afaceri, institutelor de cercetare, sistemului de 
invatamant. 

 

Procesul de consultare este deschis, existand posibilitatea de a 
transmite propuneri prin intermediul paginii web www.adrbi.ro. 

http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/
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Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 

Bucureşti-Ilfov-competitivitate, coeziune şi durabilitate pentru o 
regiune de capitală europeană 
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OBIECTIVE STRATEGICE GLOBALE  OBIECTIVE SPECIFICE TEME PRIORITARE 

Consolidarea competitivităţii regionale 

Cresterea competitivităţii IMM-urilor 

Dezvoltarea intensiva si extensiva a IMM-urilor, 

inclusiv a celor care activează sectorul agricol şi 

sectoarelor conexe acestuia. 

Sprijinirea inovării în întreprinderi, a difuzării şi 

adoptării de noi tehnologii, inclusiv TIC. 

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi 

inovării 

Dezvoltarea activitatii de cercetare dezvoltare si a 

infrastructurii de inovare si transfer tehnologic. 

Reducerea disparităţilor intra-regionale  
Masuri in vederea cresterii coeziunii sociale si 

teritoriale in cadrul regiunii 

Intarirea coeziunii teritoriale 

Intarirea coeziunii sociale 

Dezvoltarea urbană şi rurală durabilă 

Promovarea sistemelor de transport durabile şi 

reducerea blocajelor din cadrul reţelelor de 

transport 

Promovarea transportului cu emisii scăzute de 

carbon 

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de 

transport in special în zonele urbane 

Infrastructura de transport naval 

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea 

dezvoltării durabile în regiunea Bucureşti-Ilfov 

Îmbunătăţirea calităţii mediului natural 

Îmbunătăţirea calităţii mediului construit   

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon 

Susţinerea de masuri si investitii de eficienta 

energetica 
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OBIECTIV SPECIFIC: CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Dezvoltarea intensiva si extensiva a IMM-urilor, 

inclusiv a celor care activează sectorul agricol şi 

conexe acestuia. 

  

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

Crearea de parcuri industriale, logistice, etc., 

dezvoltarea celor existente; 

Crearea si dezvoltarea incubatoarelor de afaceri 

Sprijinirea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor 

locale de suport a IMM-urilor. 

Facilitarea consolidării şi înfiinţării de IMM-uri, 

inclusiv punerea la dispoziţie a capitalului de pornire, 

a garanţiilor, a împrumuturilor şi a capitalului iniţial 

prin instrumente financiare, precum şi acordarea de 

sprijin pentru dezvoltarea planurilor de afaceri. 

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în anumite domenii, 

cum ar fi industriile culturale şi creative, noile forme 

de turism, serviciile inovatoare şi a altor provocări 

europene şi regionale; 

Sprijinirea educatiei antreprenoriale; 

Dezvoltarea de retele informatice si informationale 

regionale. 

Sprijinirea inovării în întreprinderi, a difuzării şi 

adoptării de noi tehnologii, inclusiv TIC 

Sprijinirea IMM-urilor pentru o orientare într-o 

măsură mai mare către cunoaştere, în special în 

vederea creării de produse, servicii, procese şi canale 

de comercializare, bazate pe inovare. 

Sprijin pentru dezvoltarea de produse şi servicii 

inovatoare; 
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OBIECTIV SPECIFIC: CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Dezvoltarea activităţii de cercetare dezvoltare si a 

infrastructurii de inovare si transfer tehnologic 

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de cercetare şi 

inovare în vederea favorizării excelenţei în materie de 

cercetare şi de inovare şi a evoluţiei tehnologice 

Investiţii conexe ELI – Extreme Light Infrastructure; 

Crearea de centre de inovare, informare si transfer 

tehnologic; 

Crearea de parcuri ştiinţifice si tehnologice; 

Sprijinirea clusterelor, a parteneriatelor de cooperare 

între actorii din domeniul cercetării, al educaţiei şi al 

inovării, dezvoltarea infrastructurilor de C&I în 

întreprinderi, inclusiv în domeniul agricol 
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 OBIECTIV SPECIFIC: MASURI IN VEDEREA CRESTERII COEZIUNII SOCIALE SI TERITORIALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Întărirea coeziunii teritoriale 
Strategii  si masuri integrate pentru incluziune 

sociala şi combaterea sărăciei 

Reabilitarea/regenerarea zonelor urbane deprivate, 

cu accent pe grupurile vulnerabile; 

Sistem integrat regional de gestiune a serviciilor din 

domeniul social; 
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OBIECTIV SPECIFIC: MASURI IN VEDEREA CRESTERII COEZIUNII SOCIALE SI TERITORIALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Intarirea coeziunii   sociale 

Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea 

mobilităţii lucrătorilor 

Creşterea participării tinerilor pe piaţa forţei de muncă 

şi integrarea durabilă a acestora; 

Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă, în special 

a persoanelor vulnerabile şi expuse riscului de 

marginalizare socială; 

Promovarea de noi oportunităţi de angajare în zona 

rurală; 

Investiţiile în consolidarea accesului la educatie si 

formare de competente si invatare pe tot parcursul 

vietii. 

Combaterea abandonului şcolar timpuriu şi 

promovarea accesului nediscriminatoriu la educaţie de 

calitate: dezvoltarea de programe pentru mentinerea 

elevilor in sistemul de educatie; 

Investiţii în competenţele cadrelor didactice pentru 

invatarea centrata pe elev; 

Îmbunătăţirea, modernizarea si dotarea infrastructurii 

educaţionale, mai ales in zonele defavorizate; 

Corelarea ofertei de formare a competentelor  cu 

cererea pietei fortei de munca; 

Sprijinirea procesului de formare continua, inclusiv in 

mediul rural. 

Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la 

servicii de sănătate de înaltă calitate 

Asigurarea accesului egal la serviciile de sanatate; 

Imbunatatirea serviciilor de tratament ambulatoriu; 

Cresterea calitatii serviciilor prin modernizarea si 

echiparea infrastructurii de sanatate. 
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OBIECTIV SPECIFIV: PROMOVAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT DURABILE SI REDUCEREA BLOCAJELOR DIN CADRUL RETELELOR DE TRANSPORT 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Promovarea transportului cu emisii scăzute de carbon 

  

Dezvoltarea sistemelor de transport public  

  

Dezvoltarea transportului electric urban 

(modernizarea, constructia linii de tramvaie, linii 

metrou, troleibuze, achizitionarea si instalarea 

echipamentelor specifice pentru centre de electrificare: 

substatii electrice de tractiune, etc.); 

Creşterea gradului de integrare al sistemelor de 

transport cu tracţiune electrică; 

Dezvoltarea benzilor proprii pentru mijloacele de 

transport public şi pentru cele de urgenţă; 

Modernizarea si dezvoltarea parcului de mijloace de 

transport ecologice; 

Dezvoltarea serviciului de transport public in judetul 

Ilfov; 

Promovarea unor forme de transport alternativ 
Dezvoltarea retelelor de ciclism; 

Dezvoltare Centura Cicloturistică București; 

Modernizarea retelei de cale ferata 

Deschiderea  circulatiei feroviare Bucuresti-Videle-

Giurgiu si refacerea podului Vidra-   Gradistea; 

Modernizarea si reabilitarea Complexului feroviar 

Bucuresti Nord                                                      

Legatura subterana  Gara de Nord-Gara  Progresu                                                                             

Legatura subterana Gara de Nord-Gara Obor; 

Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – 

Aeroportul Internaţional Henri Coandă; 
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OBIECTIV SPECIFIV: PROMOVAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT DURABILE SI REDUCEREA BLOCAJELOR DIN CADRUL RETELELOR DE TRANSPORT 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Promovarea transportului cu emisii scăzute de carbon 

  

Masuri de implementare a planurilor de transport 

durabile 

Modernizarea sistemului  integrat de informare a 

calatorilor; 

Soluţii integrate ITS (IT&C) pt. sistemul de transport 

urban; 

Extinderea retelei Drumuri verzi in Bucuresti; 

Dezvoltarea unui sistem de informare eficientă a 

călătorilor integrat cu facilitati de crestere a 

accesibilitatii; 

Realizarea unui sistem integrat IT pentru plata 

tarifului de călătorie (automate de vânzare titluri de 

calatorie) şi informarea călătorilor privind traseele,  

tarifele si alte informatii de interes public; 

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de 

transport in special în zonele urbane. 
Imbunatatirea infrastructurii de transport rutier. 

Modernizarea drumurilor aflate in gestiunea 

autoritatilor judetene, locale si comunale,(drumuri 

judetene, strazi orasenesti, drumuri comunale, sosele 

de centura, etc); 

Constructia, modernizarea inelelor urbane, pasaje 

sub/supraterane, supralargiri strazi urbane, etc. 

Reorganizarea circulatiei in zonele centrale; 

Asigurarea sigurantei traficului rutier: semnalizarea 

drumurilor, camere video, etc. 

Construirea de parcari sub/supraterane; 
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OBIECTIV SPECIFIV: PROMOVAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT DURABILE SI REDUCEREA BLOCAJELOR DIN CADRUL RETELELOR DE TRANSPORT 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport 

in special în zonele urbane. 

Dezvoltarea de sisteme de transport intermodale 

regionale 

Construirea de terminale intermodale in scopul 

interconectarii diferitelor retele de transport 

(realizare conectare la A1, Piata Unirii, Gara de 

Nord, Gara Progresu, Gara Obor, Petricani, Razoare 

si altele);  

Realizarea infrastructurii de transport pentru centrul 

intermodal de marfa la Moara Vlasiei. 

Infrastructura de transport naval  Dezvoltarea cailor si canalelor de navigatie 

Amenajarea cursurilor inferioare ale râurilor Arges si 

Dâmbovița pentru navigație si alte scopuri; 

Amenajare  porturi  1 Decembrie si Glina  considerate 

de catre C.E. ca fiind porturi din reteaua 

comprehensive. 
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OBIECTIV SPECIFIV: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Îmbunătăţirea calităţii mediului natural 

Cresterea eficientei gestionarii apelor (alimentare, 

epurare, reutilizare) 

Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de utilitati 

publice – apa –  canalizare; 

Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare si a canalului 

colector Dambovita (caseta); 

Cresterea eficientei in gestionarea deseurilor 

(reutilizare, reciclare, recuperare) 

Realizarea de instalatii de tratarea termica 

deseurilor solide; 

Realizarea de statii de compost cu valorificare 

energetica; 

Realizarea de instalatii pentru tratarea termica a 

deseurilor periculoase (inclusiv deseuri medicale); 

Implementarea si informarea populatiei cu privire la 

problematica specific locala de protectie a mediului 

precum si mijloace de actiune specifice, inclusiv 

colectare selectiva. 
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OBIECTIV SPECIFIV: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Îmbunătăţirea calităţii mediului natural 
Imbunatatirea calitatii aerului prin investitii in 

infrastructura verde 

Implementare sistem informational operativ pentru 

managementul calitatii aerului si solutii pt reducerea 

nivelului de poluare a aerului; 

Protejarea si extinderea Centurii verzi a Muncipiului 

Bucuresti; 

Protectia biodiversitatii si a patrimonuiului natural 

prin sprijinirea ariilor protejate; 

Imbunatatirea calitatii mediului construit  Imbunatatirea spatiului si a climatului urban 

Reabilitare urbana a raului Dambovita; 

Amenajarea luncii Dambovitei in zona Lacul Morii 

pentru agrement; 

Reabilitarea calitatii apei salbei de lacuri de pe raul 

Colentina (13 lacuri) si a lacurilor interioare din 

capitala (6 lacuri); 

Restaurarea, protejarea şi conservarea  Parcului 

Herăstrău, şi promovarea identităţii culturale şi 

istorice a acestuia; 
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OBIECTIV SPECIFIV: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Imbunatatirea calitatii mediului construit  

Valorificarea durabila a patrimoniului cultural 

Reabilitarea cladirilor, centrelor istorice si culturale; 

Inventarierea siturilor de inters patrimonial; 

Crearea unui cadru de sprijin al proprietarilor pentru 

restaurarea cladirilor de patrimoniu;  

Restaurarea si punerea In valoare a Palatului 

Voievodal "Curtea Veche"; 

Modernizare spaţiu public urban piaţa de flori 

George Coşbuc; 

Punerea in valoare a monumentelor de for public; 

Ansamblu urban complex – Pod Mihai Voda, pod 

pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi 

parcaje subterane; 

Valorificarea forturilor din judetul Ilfov; 

Punere in valoare catacombe subteranul centrului 

istoric al Bucurestiului; 

Reabilitare infrastructura Centru Istoric; 

Amenajarea facilitatilor pentru petrecerea timpului 

liber 

Amenajare zone de recreere, zone tematice; sport ; 

Realizare BIO PARC ZOO Baneasa; 



35 

 

 

OBIECTIV SPECIFIV: SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON ÎN TOATE SECTOARELE 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Sustinerea de masuri si investitii de eficienta 

energetica 

  

Creşterea eficienţei energetice în domeniul 

clădirilor publice şi locuinţelor; 

Reabilitarea termica blocuri de locuinte si cladiri publice;  

Individualizarea consumurilor de energie termica cu ajutorul 

repartitoarelor  de costuri in condominii racordate la sistemul 

centralizat de furnizare a energiei termice;  

Instalarea sistemelor de energie termică din surse regenerabile 

pentru clădirile instituţiilor publice; 

Creşterea eficienţei energetice a sistemelor de 

transport şi distribuţie ale agentului termic; 

Reabilitarea magistralelor de termoficare, a retelelor termice 

primare din Municipiul Bucuresti (zona Militari, Vitan, CET 

Pantelimon, etc);  

Reabilitarea retelelor termice secundare aferente a 27 centrale 

termice din Municipiul Bucuresti; 

Reabilitarea de racorduri aferente Punctelor Termice; 

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de 

cogenerare  

Transformarea centralelor termice in centrale de coregenerare de 

inalta eficienta : CT Floreasca, Casa Presei, etc) 

Modernizare centrale termice; 

Creşterea eficienţei energetice a sistemelor de 

iluminat public 

Implementarea solutiilor eficiente energetic privind iluminatul 

public; 

Reabilitare / modernizare elemente ale sitemului deiluminat public 

(retea, stalpi, corp de iluminat). 
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Vă mulțumim 
Departamentul Planificare, Programare, 

Monitorizare și Portofoliu Proiecte 


