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Bucureşti-Ilfov - competitivitate, coeziune şi 

durabilitate pentru o regiune de capitală europeană 

 

Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 

Consultare publica 
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Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 are in 

vedere trei obiective strategice globale puternic 

interconectate: 

 

• Consolidarea competitivităţii regionale 

• Reducerea disparităţilor intra-regionale  

• Dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă 
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Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 are in vedere un 

numar de 6 obiective specifice: 

•Cresterea competitivităţii IMM-urilor; 

•Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării. 

•Masuri in vederea creşterii coeziunii sociale si teritoriale in cadrul 

regiunii; 

•Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea 

blocajelor din cadrul reţelelor de transport; 

•Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile în 

regiunea Bucureşti-Ilfov; 

•Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon; 
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Obiectiv specific: Măsuri in vederea creşterii 

coeziunii sociale si teritoriale in cadrul regiunii 

 

Teme Prioritare: 

• Intărirea coeziunii teritoriale 

• Intărirea coeziunii sociale 



5 

 

 

 

Chestionar privind intervenţiile propuse pentru 

intărirea coeziunii sociale si teritoriale 
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Grupuri de risc in ceea ce priveşte excluziunea 

socială si saracia 
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Grupuri de risc privind excluziunea sociala si saracia 
 

 a. familii cu 3 sau mai mulţi copii 

 b. familii monoparentale 

 c. persoane varstnice 

 d. persoane cu un nivel scăzut de educaţie 

 e. persoane angajate în economia „gri”,/şomeri 

 f.  populaţia roma 

 

      Vă rugăm să mentionaţi alte grupuri de risc: 

 g.  ................................ 

 h.  ................................ 
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Va rugam ordonaţi in ordinea pe care o consideraţi relevanta 

ex: b, d, f, unde prima pozitie (b)  este cea mai importanta 

important si respectiv ultima pozitie (a) este de importanţa 

redusa. 

 

............................................................................................................ 

 

Menţionaţi daca exista un grup de risc lipsit de importanţa. 

 

............................................................................................................ 
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Promovarea ocuparii fortei de munca  
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Intervenţie: 

 

Creşterea participării tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi 

integrarea durabilă a acestora.  

 

Cum apreciati intervenţia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

   1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Creşterea ocupării forţei de muncă, în special a persoanelor 

vulnerabile şi expuse riscului de marginalizare socială.  

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

  

 
 

 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Promovarea  de noi oportunităţi de angajare în zona rurală. 

 

Cum apreciati intervenţia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 
 

 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Menţionaţi daca exista o interventie lipsita de importanţa. 

 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 
 

Adaugaţi daca este cazul alte intervenţii in sprijinul promovării 

forţei de munca  si acordaţi-le un punctaj pe scara 1 - 4. 
 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Investiţii în consolidarea accesului la 

educaţie, formare de competenţe 

şi 

invaţare pe tot parcursul vieţii  
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Intervenţie: 
 

Combaterea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea 

accesului nediscriminatoriu la educaţie de calitate 

(dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor in 

sistemul de educatie) 
 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Investiţii în competenţele cadrelor didactice pentru invatarea 

centrata pe elev. 

 

Cum apreciati intervenţia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Îmbunătăţirea, modernizarea si dotarea infrastructurii 

educaţionale, mai ales in zonele defavorizate. 

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Corelarea ofertei de formare a competenţelor  cu cererea 

pieţei fortei de munca. 

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Sprijinirea procesului de formare continuă, inclusiv in mediul 

rural.  

 

Cum apreciaţi intervenţia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Menţionaţi daca exista o interventie lipsita de importanţa. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

Adaugaţi daca este cazul alte intervenţii in sprijinul 

consolidarii accesului la educatie, formarea de competente si 

invatare pe tot parcursul vietii si acordaţi-le un punctaj pe 

scara  1 - 4. 
 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Oferirea şi garantarea accesului 

tuturor cetăţenilor la servicii de 

sănătate de înaltă calitate  
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Intervenţie: 

 

Asigurarea accesului egal la serviciile de sanatate.  

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Imbunatatirea serviciilor de tratament ambulatoriu.  

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Intervenţie: 

 

Cresterea calitatii serviciilor prin modernizarea si echiparea 

infrastructurii de sanatate.  

 

Cum apreciati interventia folosind o scara de la 1 (slab) la 4 

(excelent)? 

 

 
 1  2  3  4  Nu stiu/Nu e cazul 
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Menţionaţi daca exista o interventie lipsita de importanţa. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 
 

Adaugaţi daca este cazul alte intervenţii in sprijinul asigurarii 

accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă 

calitate si acordaţi-le un punctaj pe scara 1 - 4. 
 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Va multumim 

Departamentul Planificare, 

Programare, Monitorizare si Portofoliu 

Proiecte 


