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Analiza Socio-Economică Strategia de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2014-2020 
Aspecte identificate Intervenții propuse Acțiune Cheie Temă prioritară 

1. La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov stucturile 

de sprijinire a afacerilor sunt puţin 

reprezentative, atât ca număr cât şi ca 

funcţionalitate. Din numărul total de 55 parcuri 

industriale de la nivel naţional, în regiune se 

regăsesc doar 3, dintre care 2 au titlu si sunt  

constituite conform O.G. nr. 65 / 2001. 

2. Conform AIPPIMM, la nivelul regiunii 

București-Ilfov nu s-a implementat niciun 

proiect de înfințare a incubatoarelor de afaceri. 

1. Crearea de parcuri industriale, 
logistice, şi dezvoltarea celor 
existente. 
2. Crearea şi devoltarea 
incubatoarelor de afaceri. 

Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri. 

Dezvoltarea intensivă și 
extensivă a IMM-urilor, 
inclusiv a celor care 
activează în sectorul 
agricol și conexe 
acestuia. 

1.  Numărul de IMM-uri atât din România cât şi 

din regiunea Bucureşti Ilfov reprezintă peste 

98% din numărul total al întreprinderilor active. 

2. La nivelul regiunii București-Ilfov, IMM-urile 

sunt concentrate cu preponderență în 

domeniul comerțului (peste 30% din numărul 

total regional) și serviciilor (peste 45% din 

numărul total regional). 

3. Densitatea IMM-urilor la nivelul regiunii 

București-Ilfov este de 48 IMM/1000 locuitor și 

depășeste atât media UE (42 IMM/1000 de 

locuitori), cât și media națională de 21 

IMM/1000 de locuitori. 

1. 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. 
2. 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. 
3. Sprijinirea educaţiei 
antreprenoriale. 
4. Dezvoltarea de reţele 
informatice şi informaţionale regionale 

Sprijinirea îmbunătăţirii şi 

dezvoltării serviciilor locale 

de support pentru IMM-uri. 
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Analiza Socio-Economică Strategia de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2014-2020 

Aspecte identificate Intervenții propuse Acțiune Cheie Temă prioritară 
1. La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov se 

regăsesc peste 23% din numărul total de 

întreprinderi inovative de la nivel naţional, cele 

mai multe inovaţii regăsindu-se în cadrul 

întreprinderilor mici. Sectorul terţiar fiind 

principalul domeniu în care firmele inovatoare 

se remarcă (peste 50% din numărul total de 

firme alegând să inoveze atât în produse cât şi 

în procese). 

Sprijin pentru dezvoltarea de produse 
şi servicii inovatoare. 

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. 

Sprijinirea inovării în 
întreprinderi, a difuzării 
și adoptării de noi 
tehnologii, inclusiv TIC. 
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Analiza Socio-Economică Strategia de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2014-2020 
Aspecte identificate Intervenții propuse Acțiune Cheie Temă prioritară 

1.  La nivel naţional, în anul 2011 numarul total 

de clustere era de 40, un procent de 17,5% 

regăsindu-se la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov. 

Clusterele  din regiunea Bucureşti Ilfov sunt în 

numar de 7 şi acopera domenii precum: 

electronică, textile, industrie alimentară, 

inginerie electrică, industrie aerospaţială, 

mecatronica si sisteme de automatizare. În 

ceea ce priveşte infrastructura de inovare şi 

transfer tehnologic, regiunea se poziţionează 

foarte bine în comparaţie cu celelalte regiuni 

de dezvoltare, dar prezintă un decalaj 

considerabil faţă de alte regiuni de capitală din 

U.E. 

2. La nivelul regiunii București-Ilfov exista un 

singur parc științific și tehnologic si un număr 

relativ modest de entități de inovare și transfer 

tehnologic în comparație cu UE. 

1.  Investiţii conexe ELI - Extreme 

Light Infrastructure. 

2.  Crearea de centre de informare, 

inovare şi transfer tehnologic. 

3.  Crearea de parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice. 

4. Sprijinirea clusterelor, a 

parteneriatelor de cooperare între 

actorii din domeniu cercetării, al 

educaţieişi al inovării, dezvoltarea 

infrastructurilor de C&I în întreprinderi, 

inclusiv în domeniu agricol. 

Sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii de cercetare 

şi inovare în vederea 

favorizării excelenţei în 

materie de cercetare, 

inovare şi evoluţie 

tehnologică. 

Dezvoltarea activității de 

cercetare, dezvoltare și 

a infrastructurii de 

inovare și transfer 

tehnologic. 
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Vă mulțumim 

Departamentul Planificare, 

Programare, Monitorizare și Portofoliu 

Proiecte 


