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Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 

Bucureşti-Ilfov-competitivitate, coeziune şi durabilitate pentru 
o regiune de capitală europeană 

 

(schiţă preliminară în vederea consultării publice) 
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in regiunie 

Solutii /Tipuri 
de interventii 

Actiuni 

 cheie 

2 

A
b

o
rd

ar
e 

“b
o

tt
o

m
-u

p
” 



3 

 

Situatia actuala in domeniul mediului si schimbarilor climatice in regiune; 
 

• Trend descrescător al emisiilor de polunti (SO2,NOx,NH3,etc),  
• Nivelul concentraţiei de PM10 este in continuare ridicat 
• Absenţa unui sistem operaţional activ pentru managementul calităţii aerului. 
• Aglomerare a traficului în zona urbana, cu tendinţe de creştere 
• Slaba calitate a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane. 
• Capacitate insuficientă de epurare a apelor uzate produse de către localităţi, precum şi de 

colectare selectivă şi prelucrare a deşeurilor 
• Capacitate insuficientă de gestiune a deşeurilor (periculoase, DMS, DEEE, municipale, construcţii 

şi demolări, etc) 
• Suprafata de spatiu verde pe locuitor este insuficienta 
• Cladirile sunt mari consumatoare de energie. Număr insuficient de clădiri reabilitate termic 
• Nivel ridicat de pierderi în reţele de distribuţie a apei şi a agentului termic datorit gradului ridicat 

de uzura al magistralelor şi reţelelor termice primare şi secundare. 
• Slaba utilizare a sistemelor de energie din surse regenerabile 
• Utilizare redusa a centralelor de cogenerare de înaltă eficienţă. 
• Sistem de iluminat public parţial eficient energetic 



Interventii 

-Infrastructura de 
utilitati publice – apa 

(alimentare, 
canalizare,epurare), 

-  Instalatii pentru 
tratarea deseurilor,  

-Solutii pentru 
reducerea poluarii 

aerului  (spatii  verzi, 
biodiversitate 

-Reabiltare rau 
Dambovita, salba de 
lacuri Colentina, Parc 

Herastrau  

Reabilitarea cladirilor, 
centrelor istorice si 

culturale, 

Reabilitare 
infrastructura Centru 

Istoric 

Amenajare zone de 
recreere, zone 
tematice; sport  

Reabilitarea termica 
blocuri de locuinte si 

cladiri publice 

Reabilitarea 
magistralelor de 

termoficare, a 
retelelor termice 

primare si secundare 

Implementarea 
solutiilor eficiente 
energetic privind 
iluminatul public; 

Reabilitare / 
modernizare 
elemente ale 

sitemului deiluminat 
public (retea, stalpi, 
corp de iluminat). 

Actiuni cheie Tema Prioritara Obiectiv specific Obiectiv 
strategic global 

  

 

SDR 

Consolidarea  
competitivitatii 

regionale 

Cresterea 
competitivitatii IMM-

urilor 

Consolidarea 
cercetarii, dezvoltarii 
tehnologice si inovarii 

Reducerea 
disparitatilor 

intra-regionale 

Masuri in vederea 
cresterii coeziunii 

sociale si teritoriale in 
cadrul regiunii 

Dezvoltare 
urbana si rurala 

durabila 

Promovarea 
sistemelor de 

transport durabil si 
reducerea blocajelor 
din cadrul retelelor 

de transport 

Îmbunătăţirea 
calităţii mediului 

natural 

Cresterea eficientei in 
gestionarea deseurilor 
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Imbunatatirea calitatii 
aerului prin investitii in 

infrastructura verde 

Cresterea eficientei 
gestionarii apelor  

Imbunatatirea spatiului 
si a climatului urban 

Imbunatatirea 
calitatii mediului 

construit  

Valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural 

Amenajarea facilitatilor 
pt petrecerea timpului 

liber 

Sustinerea de 
masuri si investitii 

de eficienta 
energetica 

Creşterea eficienţei 
energetice în domeniul 

clădirilor publice şi 
locuinţelor 

Sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu 

emisii scazute de CO2 

Imbunatatirea calitatii 
mediului si sprijinirea 
dezvoltarii durabile 

Creşterea ef. energetice a 
sist de transport şi 

distribuţie ale agentului 
termic 

Reabilitarea si 
modernizarea sistemelor 

de cogenerare  

Creşterea eficienţei 
energetice a sistemelor 

de iluminat public 
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Chestionar privind interventiile propuse promovarea sistemelor de 

transport durabil si reducerea blocajelor din cadrul retelelor de transport 

 

 



6 

Vă mulțumim 
Departamentul Planificare, Programare, 

Monitorizare și Portofoliu Proiecte 


