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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 

 

1.1 CONTEXT 

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 este un document strategic care prezintă priorităţile regiunii de 

dezvoltare Bucureşti-Ilfov în materie de competitivitate, coeziune socială şi dezvoltare durabilă şi răspunde 

provocărilor specifice perioadei  2021-2027 

Planul de dezvoltare regională a regiunii Bucureşti Ilfov reprezintă principalul document de planificare 

elaborat la nivel regional şi asumat de către factorii de decizie din regiunea Bucureşti Ilfov. 

Procesul de planificare a dezvoltării regionale oferă o bază strategică esenţială pentru includerea măsurilor 

şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare, indiferent de sursele de 

finanţare ale acestor programe. 

Documentul se adresează cadrului de timp 2021-2027, acelaşi ca şi pentru programarea multi-anuală pentru 

finanţare din Fondurile Structurale ale UE, cu scopul de a o oferi un fundal solid portofoliului regional de 

proiecte de investiţii. Acestea vor putea fi finanţate atât prin Programele Operaţionale Naţionale finanţate 

din fonduri FESI (de ex: Regional, Infrastructură Mare, Competitivitate, Capital uman, Dezvoltare Rurală, 

Capacitate Administrativa, Pescuit şi afaceri maritime, Asistenta Tehnică) cat şi prin intermediul altor 

programe şi instrumente de finanţare naţională şi internaţională. De asemenea planul reflectă şi ia în 

considerare direcţiile strategice de politică relevante la nivel regional ale instituţiilor/autorităţilor care pot 

finanţa investiţii de dezvoltare aferente regiunii Bucureşti Ilfov. 

Prezentul document privind planificarea dezvoltării regionale 2021-2027 a fost întocmit pe baza setului de 

elemente cu privire la conţinutul cadru şi procesul de elaborare şi aprobare a documentelor programatice, 

din Metodologia privind Planificarea Dezvoltării Regionale 2021-2027 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice (august 2012). 

Planul de dezvoltare regională radiografiază evoluţiile socio-economice înregistrate de Bucureşti-Ilfov în 

perioada 2012-2017. 

Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov 2021-2027 a reprezentat un demers al 

Departamentului Planificare, Programare, Monitorizare şi Portofoliu Proiecte din cadrul Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în linie cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 

şi cu Memorandumul cu tema: Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregatirea accesarii şi 

implementarea fondurilor europene in perioada 2014-2020. La elaborarea documentului strategic s-au luat 

în considerare acele politici relevante pentru nivelul regional, indiferent de autoritatea care le gestionează. 

1.2.RAPORTAREA LA POLITICI/STRATEGII/PLANURI EUROPENE, NAŢIONALE 

 

Planul de Dezvoltare 2021-2027 al regiunii Bucureşti Ilfov, a fost elaborat avându-se în vedere politicile şi 

reglementările europene şi naţionale, ţintele naţionale precum şi necesităţile regionale identificate în urma 

unui amplu proces de consultare cu autorităţile publice şi cu actorii relevanţi în profil regional.  

O atenţie deosebită a fost acordată noului cadru comunitar al politicilor de coeziune economică şi socială, 

care plasează Bucureşti – Ilfov în rândul regiunilor mai dezvoltate. 

Elaborarea acestui document s-a făcut luând în considerare un număr de documente relevante publicate de 

către Guvernul României şi de Comisia Europeana. TBC 
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2. CAPITOLUL 2.  PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL REGIUNII  
 

2.1 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

Regiunea București-Ilfov este situată în partea de sud-est a României, mai exact în centrul Câmpiei Române 

(44o25’50’’ latitudine nordică și 26o05’50’’ longitudine estică), fiind formată din două entități, respectiv 

județul Ilfov și municipiul București. Județul Ilfov se constituie din 40 de unități administrativ-teritoriale, 

dintre care 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari), 

32 de comune și 91 de sate. Municipiul București este alcătuit din șase sectoare, dispuse radiar în jurul zonei 

centrale a orașului.  

Regiunea se învecinează la nord cu județul Prahova, la nord-vest cu județul Dâmbovița, la sud și sud-vest cu 

județul Giurgiu, la est cu județul Ialomița, iar la sud-est cu județul Călărași. 

 Regiunea are o suprafață totală de 1 823 kmp, dintre care județul Ilfov deține 86,83% (1 583 kmp1), în timp 

ce municipiul București are o suprafață totală de 240 kmp2 (13,17% din totalul suprafeței regiunii).  

 
Fig. 1 Localizarea geografică a regiunii București-Ilfov în cadrul țării 

  

                                                           
1 http://www.prefecturailfov.ro/index.php?q=geografie 
2 http://www.bucuresti.insse.ro/despre-bucuresti/ 
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2.2 CADRUL NATURAL 

Regiunea București-Ilfov este situată în întregime în zona de câmpie, la altitudini cuprinse între aproximativ 

46-128 m, mai exact în Câmpia Vlăsiei și Câmpia Titului, altitudinile scăzând treptat de la Nord-Vest către 

Sud-Est. Câmpia Vlăsiei este o câmpie piemontană3, reprezentând o diviziune a Câmpiei Vlăsiei, regiunea 

București-Ilfov suprapunându-se unor subunități ale acesteia, respectiv: Câmpia Snagovului, Câmpia Maia, 

Câmpia Moviliţei, Câmpia Bucureştilor (Câmpul Otopeni, Câmpul Colentina, Câmpul Cotroceni, Câmpia 

Ilfovului), Câmpia Câlnăului şi Lunca Argeş – Sabar. Municipiul București este poziționat în cadrul Câmpiei 

Bucureștilor, aceasta constituie o formă de relief cu pante reduse și înclinare spre SE, cu altitudini care variază 

între cca. 55 m (Valea Dâmboviței) și aproximativ 90 m (zona comunei Chiajna). Câmpia este străbătută, pe 

direcția NV-SE de râurile Dâmbovița și Colentina. Câmpia Titului este o câmpie de subsidență aflată în 

extremitatea Nord-Vestică a regiunii, având de altfel și cele mai ridicate altitudini (max. 128 m).  Luând în 

calcul configurația reliefului, la care se adaugă modificările antropice aduse, regiunea se poate confrunta cu 

anumite riscuri geomorfologice, cum ar fi: tasările, băltiri, eroziune de maluri, eroziune în suprafață, etc. 

Regiunea se suprapune bazinului hidrografic 

inferior, Argeș-Vedea, reprezentând 6,03%4 

din suprafața totală a bazinului. Teritoriul se 

caracterizează printr-o densitate ridicată a 

văilor, principalele cursuri de apă care 

tranzitează regiunea fiind: Dâmbovița, 

Colentina, Sabar și Argeș, care prezintă o 

orientare NV-SE, la care se adaugă și râurile 

Pasărea și Mostiștea, precum și rețeaua de 

ape stătătoare, naturale și antropice, 

reprezentate de: Lacul Snagov, Căldărușani, 

dar și ansamblul de lacuri din cadrul cursului 

râului Colentina).  

Râul Dâmbovița străbate municipiul București 

de la Nord-Vest la Sud-Est, pe o distanță de 

16,8 km, dintre care 10,8 km au fost 

regularizați. În amonte  de București albia 

râului prezintă un curs sinuos, dar care, 

începând cu teritoriul administrativ al 

municipiului București și până la vărsarea în 

Argeș a suferit rectificări. În cadrul 

municipiului se regăsesc două lacuri antropice 

amenajate pe râu, respectiv Lacul Morii și 

Lacul Văcărești. Râul Colentina se regăsește în 

partea mediană a regiunii și respectiv în 

partea nordică a municipiului București, 

prezentând un curs orientat pe direcția NV-SE. Meandrele numeroase ale Colentinei formează o salbă de 

lacuri antropice, respectiv: Mogoșoaia, Chitila, Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, 

Plumbuita, Colentina, Fundeni, Dobroești, Pantelimon și Cernica. 

 

                                                           
3 Ielenicz M., Pătru I., (2005), Geografia fizică a României, Edit. Universitară, București  
4 Proiectul Planului de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, 2008 

Fig. 2 Elemente de cadru natural, regiunea București-Ilfov 
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Totodată, în ceea ce privește resursele de apă, teritoriul se caracterizează prin existența a două corpuri de 

apă subterană, respectiv ROAG11 – București-Slobozia și ROAG13 – București, aflate în concordanță cu 

structura geologică a teritoriului. Corpul acvifer ROAG11 București-Slobozia este sub presiune și se află la o 

adâncime medie, fiind cantonat în Nisipurile de Mostiștea. Acesta se află cantonat în depozite de nisipuri din 

zona Bucureștiului, la adâncimi de 20 până la 42m. Corpul ROAG13 București este cantonat în Formațiunea 

de Frătești și este caracterizat prin intercalații argiloase-nisipoase, cu o grosime de cca. 20m.5   

Din punct de vedere climatic, teritoriul analizat se situează în zona climatului temperat continental, cu nuanțe 

mai aride, evidențiate prin precipitații medii anuale cuprinse între 550-600 mm și temperaturi medii anuale  

de 10-12oC, umezeala relativă a aerului este situată în jurul valorii de 74%, iar vânturile cu frecvența cea mai 

ridicată provin din Est, Vest, Nord-Est și Sud-Vest6. Diferențe termice anuale, importante, se resimt între 

localitățile din cadrul regiunii și municipiul București, în cadrul capitalei existând o așa numită ,,insulă de 

cățdură’’7, generată în principal de extensiunea tot mai ridicată a suprafețelor construite, la care se adaugă 

și canalizarea accentuată a maselor de aer de la nivelul marilor bulevarde.  

Prin poziționarea în partea estică a Câmpiei Române, la care se adaugă caracteristicile climatice specifice 

zonei, regiunea București-Ilfov face parte din ecoregiunea stepică8, unică în Europa. În trecut, pe teritoiul 

regiunii se regăseau Codrii Vlăsiei, dar care în timp au suferit modificări importante ale suprafețelor odată cu 

extinderea terenurilor agricole, dar și a spațiului construit.  

Teritoriul se caracterizează prin prezența pădurilor de foioase, a zonelor de silvostepă și vegetație azonală 

care au suferit permanente modificări datorită evoluției mediului antropic. Principalele specii de arbori ce 

caracterizează zona silvostepei situate între Valea Pasărea și Lunca Argeș – Sabar sunt: stejarul pufos 

(Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto), stejarul brumăriu (Quercus 

peduncliflora), etc., iar în ceea ce privește arbuștii pot fi menționați: păducelul (Crataegus monogyna), sânger 

(Cornus sanguinea), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), etc. Pădurile nemorale sunt regăsite în partea de vest 

și nord-vestică a regiunii și sunt caracterizate prin existența stejarului pedunculat (Quercus robur), a ulmului 

(Ulmus minor), a teiului (Tilia cordata, Tilia tomentosa), etc. Suprafețele lacustre gazduiesc specii de vegetație 

acvatică precum: nufărul alb (Nymphea alba), nufărul galben (Nuphar luteum), broscărița (Potamogeton 

fluitans), etc.9 

În ceea ce privește suprafața pădurilor, în perioada 2011-2017, s-au înregistrat, la nivelul regiunii București-

Ilfov,existența a 24 900 ha, valoare aflată ușor în scădere față de anul precedent (25 000 ha), dintre care 

pădurile de foioase dețin suprafețele majoritare, de 24 800 ha.10 

În cadrul teritoriului regiunii se regăsesc: Parcul Natural Văcărești și Aria Naturală Protejată Pădurea Snagov 

(arii naturale protejate), Grădiștea-Căldărușani (sit de importanță faunistică SPA Natura 2000), Scroviștea și 

Lacul și Pădurea Cernica (atât sit de importanță comunitară SCI, cât și sit de importanță faunistică SPA – 

Natura 2000).11 

                                                           
5https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/20
12-2014%20WFD%20public%20information%20and%20consultation%20documents/RO/Arges-See/Anexa%204.1.pdf 
6Florea (Eremia), M. I., 2016, Studiul geografic al unor componente ale mediului (sistemul de alimentare cu apă, 
managementul deşeurilor urbane și spaţiile verzi) din Municipiul Bucureşti, Academia Română, Institutul de Geografie, 
București  
7Idem 6 
8https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Steppic%20Region/KH7809607ROC_002.pdf 
9Iojă, I.C., 2009, Metode și tehnici de evaluare a calității mediului în aria metropolitană a Municipiului București, Edit. 
Universitară, București 
10INSSE: Tempo Online - AGR301A 
11http://natura2000.eea.europa.eu/ 
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Exemplarele faunistice specifice regiunii au fost și ele în timp afectate de dinamica spațiului antropic 

înregistrată la nivelul regiunii. Astfel anumite exemplare se mai regăsesc în zonele de pădure și în zonele 

umede, cele mai reprezentative fiind: căpriorul, mistrețul, vulpea, iepurele sau potârnichea.12 

În ceea privește caracteristicile pedologice ale teritoriului, în cadrul regiunii București-Ilfov predomină 

preluvosolurile și cernoziomurile. Preluvosolurile sunt soluri brun-roșcate situate în cadrul Câmpiei 

Bucureștilor, a Câmpiei Snagovului și Câmpiei Titului. Cernoziomurile cambice au o largă râspândire în Câmpia 

Maia.13 

Resursele naturale de subsol sunt reduse, existând zăcăminte de gaze naturale și țiței în zona localităților: 

Moara-Vlăsiei, Periș, Pasărea, Bragadiru, Cățelu și Jilava, resurse de materiale de construcție în Lunca Argeș-

Sabar, la care se adaugă resursele de apă termală în apropiere de Otopeni și Snagov.14 

La nivel general, cracteristicile cadrului natural nu prezintă restrictivități majore, însă pot apărea riscuri 

geomorfologice datorate, spre exemplu, existenței pantelor reduse la care se adaugă prezența solurilor 

argiloase ce conduc la băltiri sau chiar înmlăștiniri. Solurile permeabile existente în anumite areale, 

favorizează poluarea apei subterane, dar și apariția fenomenelor de subsidență. Totodată dezvoltarea 

antropică aflată în continuă creștere afectează negativ fauna și flora specifice regiunii. 

2.3. STRUCTURA SISTEMULUI DE AȘEZĂRI 

 

2.3.1 Evoluție numerică și demografică  

În ceea ce privește evoluția numărului de locuitori, județul Ilfov indică o creștere de 54,6%, față de valoarea 

înregistrată în anul 2000. La nivelul localităților, se poate observa faptul că cele mai importante creșteri de 

populație se evidențiază în Chiajna, mai exact de la 7 313 persoane în anul 2000, la 23 917 persoane în anul 

2018, reprezentând o creștere de 227%, precum si în orașul Bragadiru, unde se înregistrează o creștere 

197,4%, față de anul 2000, cu alte cuvinte, de la 7460 de persoane (în anul 2000), în anul 2018 numărul 

populației este situat în jurul valorii de 22 190 persoane. Și orașul Popești-Leordeni indică o dinamică pozitivă 

destul de accentuată, față de anul 2000, în anul 2018, numărul populației s-a majorat cu 148%. O evoluție 

demografică negativă este reliefată la nivelul comunelor Nuci (-5,5%) și 1 Decembrie (-1,7%), care față de 

anul 2000 prezintă pierderi de populație de cca. 150 de persoane fiecare.  

În ceea ce privește evoluția numărului de locuitori de la nivelul municipiului București aceasta se înscrie pe 

un trend descendent, mai exact, populația este mai redusă în anul 2018 cu 1,4%, față de valoarea înregistrată 

în anul 2000. 

2.3.2 Structura, categorii de mărime după numărul de locuitori.  

În ceea ce privește structura rețelei de localități după numărul de locuitori, în conformitate cu Legea 

351/2001, Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, municipiul București este singura localitate de la nivelul țării 

de rangul 0, reprezentând un municipiu de importanță europeană, având peste 200 000 de locuitori, respectiv 

în anul 2018 populația domiciliată este de 2 121 794 de locuitori.  

În ceea ce privește localitățile de rang I, respectiv municipiile de importanță națională cu o populație de minim 

200 000 de locuitori, precum și localitățile de rang II, considerate municipii de importanță interjudețeană sau 

județeană, cu o populație cuprinsă între 50 000 – 200 000 de locuitori, nu se regăsesc pe teritoriul regiunii de 

dezvoltare București-Ilfov. Localitățile din cadrul regiunii corespund rangurilor III și IV, respectiv: orașe cu 

populație cuprinsă între 5 000 și aproximativ 40 000 de locuitori, de rang III, (Voluntari – 42 585 de persoane), 

Popești-Leordeni (35 876 de persoane), Pantelimon (28 679 de persoane), Buftea (22 190 de locuitori), etc. 

                                                           
12Idem 9 
13Idem 9 
14C.J. Ilfov, Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, Partea a II-a: Analiza diagnostic 
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Localitățile de rang IV sunt sate reședință de comună, din care fac parte comunele: Chiajna (23 917 de 

locuitori), Cernica (10 661 de locuitori), Jilava (10 503 de persoane), Dobroești (10 391 de persoane), etc. 

 

Fig. 3 Rata de creștere a populației (%), la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Ilfov, 2000-2018, 

prelucrat după INS tempo online: POP108B – august  2019 

  



11 
 

2.3.3. Sisteme urbane, zone funcționale urbane 

Orașul Bragadiru este situat în Sud-Vestul regiunii, fiind învecinat cu municipiul București. Teritoriul 

adiministrativ al localității este traversat de Drumul Național Centura București, legând astfel teritoriul de 

celelalte orașe importante din regiune, precum și facilitând conexiunea față de drumurile de interes național. 

La acesta se adaugă DN6, care face legătura între capitală și Alexandria, precum și DJ 401 A care intersectează 

orașul de la Nord-Vest la Sud-Est, creând legătura cu Domnești, precum și cu Măgurele și Jilava.    

Din punct de vedere al economiei locale, localitatea își concentreaza predeminant activitățile în domenii 

precum industrie (alimentară, materiale de construcții, etc.), agricultura, dar și comerț.15 

Orașul Buftea se află în zona de Nord-Vest a regiunii. Teritoriul administrativ al localității se întinde pe 5 487 

ha, dintre care 4 087 ha reprezintă teritoriul extravilan. Orașul este străbătut de la Nord-Vest către Sud-Est 

de DN1A care crează conectivitatea între Capitală și municipiul Ploiești și DN7 care face legătura cu municipiul 

Pitești. Totodată, teritoriul administrativ al orașului este traversat de la Sud-Vest către Nord-Est de DJ101, 

care la sud se intersectează cu o serie de drumuri județene, iar la nord facilitează accesul către Corbeanca, 

Balotești, Moara Vlăsiei și Grădiștea. Principalele activități economice existente pe teritoriul localității sunt 

orientate către: industrie (alimentară, cinematografică, ușoară, etc.), agricultură și construcții.16 

Orașul Chitila este situat în partea de Nord-Vest a municipiului București, având o suprafață totală de 1 247 

ha, dintre care cca 1 000 ha constituie intravilanul. Din punct de vedre al conectivității la rețelele de transport, 

teritoriul orașului este străbătut de la Nord-Vest la Sud-Est de DN 7 București-Pitești, iar în partea Sudică de 

DN Centura București, facilitând astfel accesul către toate punctele importante din regiune. Orașul își 

desfășoară principalele activități economice în domenii precum: comerțul (cu ridicata și amănuntul), 

construcții, transporturi, dar și informații și comunicații. 17 

Orașul Măgurele se situează în Sudul regiunii de dezvoltare București-Ilfov, pe teritoriul său administrativ 

regăsindu-se așezările rurale Alunișu, Dumitrana, Pruni și Vârteju. Teritoriul administrativ se întinde pe o 

suprafață de 4 515 ha, dintre care 4 017 ha reprezintă intravilan, totodată, suprafața agricolă arabilă cuprinde 

cca. 3 200 ha. Orașul prezintă o mare conectivitate, fiind traversat de la Vest la Est de DN Șoseaua de Centură 

și de asemenea, de DJ401A, în partea mediană a teritoriului administrativ, de la Vest la Est, creând astfel 

legătura cu localități precum Bragadiru, Domnești, dar și Jilava sau Vidra (către Est). 18 

Orașul Otopeni este situat la Nord de municipiul București, din punct de vedere al conectivității rutiere, în 

extremitatea Sudică orașul este străbătut de DN Centura București și de la Nord la Sud de DN1, facilitând 

legătura cu municipiul Ploiești. Raportat principalelor activități economice, acestea se concentrează pe 

domeniile: transporturi și logistică, în special în zona aeroportului Henri Coanda, industrie (confecții și textile, 

producția de tutun) și comerț19 fiind facilitate fluxurile de import-export prin prisma conectivității ridicate în 

raport cu rețelele de transport. 

Orașul Pantelimon se află la Est de municipiul București, având o suprafață de cca. 69 km2. Orașul prezintă o 

conectivitate ridicată, conferită de existența DN 3 care leagă Capitala de Călărași, DN Șoseaua de Centură, 

care strabate teritoriul administrativ al localității de la Nord la Sud, la care se adaugă și DJ 301. Principale 

ramuri economice existente sunt industria (confecții și textile, materiale de construcții, alimentară) și 

agricultura20, dar care are de suferit datorită expansiunii spațiului construit. 

                                                           
15 Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Bragadiru, 2016-2022 
16 Strategia de dezvoltare locală a Orașului Buftea, 2014-2020 
17 Strategia privind dezvoltarea durabilă a Orașului Chitila, 2014-2020 
18 Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Măgurele, 2017-2022 
19 Planul integrat de dezvoltare urbană al Orașului Otopeni, 2010 
20 Strategia de dezvoltare locală a Orașului Pantelimon, 2014-2020 
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Orașul Popești-Leordeni este amplasat în partea de sud-est a municipiului București, fiind traversată de la 

Nord-Vest la Sud-Est de DN 4 care face legătura între zona centrală a capitalei și Oltenița, la care se adaugă 

și Centura București, conectând orașul la întreg teritoriul regiunii. Suprafața totală a intravilanului este situată 

undeva în jurul valorii de 970 ha. Din punct de vedere al dezvoltării economice orașul Popești-Leordeni se 

concentrează în ramuri precum: agricultura, deținând, în anul 2014, o suprafață de 5 581 ha, dintre care cea 

arabilă este de 4 004 ha21, transporturi, existând peste 60 de agenți economici, comerț (cca. 40 de agenți 

economici), construcții, etc.22 

Orașul Voluntari se află în partea de Nord a municipiului București, având o suprafață de 3 740 km2, fiind 

traversat de la Nord la Sud de A3 București – Ploiești, DN 2 București – Urziceni, DJ200B, precum și DN Centura 

București care traversează localitatea de la Vest la Est. Principalele activități economice de la nivelul orașului 

Voluntari sunt: comerțul, construcțiile dar și transportul.23 

 
Fig. 4 Imaginea de ansamblu a regiunii București-Ilfov 

                                                           
21 INS: Tempo Online – AGR101B 
22 Strategia privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, 2016-2022 
23 Strategia de dezvoltare locală a Orașului Voluntari, 2011-2020 
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2.3.4. Structuri asociative la nivelul regiunii București-Ilfov 

Asociații de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală și forme de acociere și parteneriat între 

localități. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de la nivelul regiunii București-Ilfov constituie structuri de 

cooperare, cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, încheiate între autoritățile 

publice locale de la nivelul regiunii București-Ilfov, în vederea realizării în comun a competențelor referitoare 

la furnizarea sau prestarea anumitor servicii de interes public, în baza dispozițiilor Legii 215/2001 privind 

administrația publică locală, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii-cadru a 

descentralizării 195/2006, O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările aduse prin Legea 

246/2005. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov  este singura asociație 

care cuprinde toate unitățile administrativ-teritoriale din cadrul regiunii și vizează organizarea și planificarea, 

îmbunătățirea mobilității, precum și finanțarea serviciului de transport public local. Totodată, A.D.I. Transport 

Public București-Ilfov coordonează implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 

2016-2030. Acesta reprezintă un document strategic ce se corelează cu Planului Urbanistic General, 

Masterplanul General de Transport, Planul de Dezvoltare Regional București-Ilfov și cu strategiile locale și 

sectoriale de dezvoltare, având drept scop principal îmbunătățirea accesibilității, a eficienței și durabilității 

transportului, în vederea dezvoltării socio-economice a teritoriului regiunii București-Ilfov. 24 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti reprezintă o structură partereială 

încheiată între Cpnsiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, având drept scop 

implementarea proiectelor de dezvoltarea regională, concentrându-se asupra domeniilor: transport regional 

și local, utilități publice, educație, servicii sociale, mediu, gestionarea deșeurilor, gestionarea situațiilor de 

urgență și prevenirea dezastrelor, turism, planificarea și amenajarea teritoriului, sprijinirea mediului de 

afaceri, a inovării tehnologice, etc.25  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetică București-Ilfov este o formă de cooperare 

încheiată între Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local Popești-Leordeni și Consiliul Local 

Chiajna, ce activează în domeniul alimentării cu energie termică, la care se adaugă realizarea în comun a 

proiectelor de la nivel zonal sau regional în vederea extinderii și modernizării infrastructurii de furnizare a 

acestui serviciu public.26 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Iluminat Public București a fost încheiată între Consiliul 

General al Municipiului București, Consiliul Local Chiajna și Consiliul Local Snagov vizând reabilitarea, 

extinderea modernizarea și finanțarea serviciului de iluminat public.27 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București  reprezintă 

un parteneriat încheiat între Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local Chiajna și Consiliul 

Local Snagov, ce vizează gestionarea serviciilor de deratizare și dezinsecție.28 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov este un 

parteneriat încheiat între Consiliul Județean Ilfov și 32 de unități adimistrativ-teritoriale din județul Ilfov 

(Buftea, Bragadiru, Chitila, Măgurele, Pantelimon, Afumaţi, Berceni, Brăneşti, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, 

Clinceni, Corbeanca, Cornetu, Copăceni, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Domneşti, Dragomireşti Vale, Găneasa, Glina, 

                                                           
24 https://www.tpbi.ro/conducere 
25 https://www.adizmb.ro/ 
26 https://www.aditbi.ro/page/70 
27 https://www.adiipb.ro/despre-noi 
28 https://www.adiddd.ro/despre-noi 
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Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra), 

avânt drept scop principal gestionarea deșeurilor în vederea reducerii impactului asupra mediului, precum și 

găsirea de noi soluții pentru reducerea costurilor pentru populație.  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apă Ilfov s-a format prin parteneriatul dintre Consiliul Județean 

Ilfov și 16 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov) în vederea gestionării, finanțării, extinderii și 

îmbunătățirii infrastructurii (stații de pompare a apelor, stații de epurare, racorduri către consumatori, rețele 

de canalizare, etc.) serviciului comun de alimentare cu apă și canalizare din raza unităților implicate.29 

2.3.5. Grupuri de acțiune locală 

În cadrul județului Ilfov sunt înregistrate existența a 4 grupuri de acțiune locală și 3 forme de parteneriat cu 

alte județe ale țării. 

GAL Vlăsia Ilfov Nord-Est este o asociație formată din șase unități administrativ teritoriale din județul Ilfov 

(Dascălu, Gruiu, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari) ce vizează în linii generale dezvoltarea 

sectorului agricol, dezvoltarea economică și socială a teritoriului. Prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală își propun o serie de măsuri precum: extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole de dimensiuni 

mici, sprijinirea tinerilor în vederea dezvoltării exploatării agricole, sprijin în vederea dobândirii 

competențelor anteprenoriale de către fermieri, susținerea înființării formelor asociative, dezvoltarea 

activităților economice din domenii neagricole, sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic, 

înființarea serviciilor turistice, sprijinirea investițiilor pentru infrastructura socială, precum și sprijinirea 

activităților cultural-educative.30 

GAL Sabar Ilfov-Sud este constituit din patru unități administrativ-teritoriale (comunele: Vidra, Copăceni, 1 

Decembrie, Dărăști-Ilfov), având la bază șapte măsuri ce vizează devoltarea economică și socială, respectiv: 

modernizarea exploatațiilor agricole,  promovarea formelor asociative, dezvoltarea activităților nonagricole, 

dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producătorilor locali, modernizarea infrastructurii sociale, 

incluziunea socială a minorităților.31 

GAL Ilfovăț Ilfov Sud-Vest este formată din localitățile Ciorogârla, Domnești și Clinceni, propunând șase 

măsuri: stimularea inițiativelor anteprenoriale, sporirea investițiilor în infrastructură la scară mică, creșterea 

numărului de centre multifuncționale de asistență socială comunitară, dezvoltarea agriculturii competitive și 

promovarea formelor asociative.32  

GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest este constituit din comunele Mogoșoaia, Corbeanca și Periș, vizând 

extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole, sprijinirea înființării asociațiilor de producători pentru 

introducerea produselor pe piață, îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor, sprijinirea IMM-urilor ce 

activează în domenii neagricole, dezvoltarea activităților culturale, sprijinirea comunităților defavorizate în 

vederea prevenirii abandonului școlar, integrarea tinerilor pe piața muncii.33 

GAL Ogoarele Vlăsiei este o asociație realizată între comuna Ciolpani (județul Ilfov) și o serie de localități din 

județul Dâmbovița (Butimanu, Cojasca, Cornești, Crevedia, Finta și Niculești) și județul Prahova (Poienarii 

Burchii). Asociația vizează o serie de măsuri precum: investiții în dezvoltarea producției, procesării și 

comercializării produselor agricole, sprijinirea formelor de asociere agricolă, dezvoltaea activităților 

neagricole, dezvoltarea infrastructurii de bază, investiții în infrastructura socială.34 

                                                           
29 https://www.adiailfov.ro/strategia-de-dezvoltare/ 
30 www.gal-ilfov-ne.ro 
31 www.galsabar.ro 
32 www.gal-ilfov-sv.ro 
33 www.gal-ilfov-nv.ro 
34 http://www.ogoarelevlasiei.ro/ 
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GAL Giurgiu Nord este constituit din comuna Dragomirești-Vale (județul Ilfov) și o serie de localități de pe 

teritoriul județului Giurgiu (Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba), vizând dezvoltarea echilibrată 

a economiei, precum și a comunității locale, la care se adaugă crearea locurilor de muncă, dezvoltarea 

agriculturii și gestionarea durabilă a resurselor naturale.35 

GAL Naparis este o asociere constituită din 21 de unități administrativ-teritoriale formate din comuna 

Grădiștea (județul Ilfov) și localități din județul Ialomița (orașul Fierbinți-Târg și comunele Sinești, Dridu, 

Adâncata, Maia, Rădulești, Moldoveni, Coșereni, Movilița, Roșiori, Drăgoești, Borănești, Bărcănești, Axintele, 

Gârbovi, Valea Macrișului, Ion Roată, Ciocârlia, Armășești și Bărbulești), vizând creșterea competitivității 

agriculturii, precum și obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate atât din punct de vedere economic cât 

și social. 36 

2.3.6.  Specializare funcțională  

În conformitate cu datele emise 

de Copernicus și Land Morning 

Service, la nivel general, în anul 

2018,  județul Ilfov este 

caracterizat prin predominanța 

suprafețelor ocupate de terenuri 

arabile neirigate. Suprafețele 

împădurite predomină în partea 

centrală si de nord a județului.  

Spațiul urban discontinuu se află 

într-o permanentă extensiune, 

mai ales în zona de influență a 

municipiului București. Totodată, 

în zona periferiei municipiului 

București, precum și în localitățile 

învecinate (Bragadiru, Chiajna, 

Otopeni, Pantelimon, Popești-

Leordeni, etc.), areale importante 

sunt utilizate de către unitățile 

industriale sau comerciale și 

figurează pe hartă ca unități 

industrale sau comerciale.  

 

  

                                                           
35 http://www.galgiurgiunord.ro/ 
36 www.naparisgal.ro 

Fig. 5 Utilizarea terenurilor (Corine Land Cover), în anul 2018, 

la nivelul regiunii București-Ilfov 
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2.4 STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 

 

2.4.1. Numărul, evoluția și structura populației pe sexe, medii, grupe de vârstă, și etnii 

Regiunea București-Ilfov este cea mai populată regiune a țării, în anul 2018, numărul populației domiciliate 

în cadrul regiunii București-Ilfov a fost de 2 551 740  de locuitori, dintre care, municipiul București a înregistrat 

peste 83,1% din totalul populației regiunii, iar județul Ilfov a numărat cca. 429 000 de persoane.   

Din punct de vedere evolutiv, în perioada 2012-2018, populația regiunii București-Ilfov prezintă o rată anuală 

de creștere de 0,35%. Față de anul 2012, în prezent (2018), populația regiunii a crescut cu cca 2,13% 

reprezentând o diferență de 53 434 de locuitori. Municipiul București înregistrează o reducere a numărului 

de locuitori, față de anul 2012, cu 1,39% (29.964 de locuitori) și respectiv, o scădere anuală (în perioada 2012-

2018) de 0,23%, în timp ce județul Ilfov prezintă o rată medie anuală de creștere de 24,07% (83.398 de 

locuitori), față de anul 2012 și o rată anuală de creștere de 3,65% în intervalul 2012-2018. 

Evoluția demografică, în raport cu structura pe medii de rezidență, la nivelul regiunii București-Ilfov, 

evidențiază, pentru peropada analizată, o creștere anuală lentă a populației din mediul urban, de 0,11%. 

Județul Ilfov înregistrează o rată de creștere anuală de 4,44%, iar față de anul 2012, populația din județ a 

crescut cu aproximativ 29%. În schimb, Municipiul București prezintă o rată anuală descendentă, de 0,23% și 

de asemenea o scădere a numărului de locuitri, față de anul 2012, cu 1,39%. 

 
Fig. 6 Dinamica numărului de locuitori, la nivelul regiunii București-Ilfov, județului Ilfov și al municipiului București, 

în perioada 2012-2018, prelucrat după INS tempo online: POP108B – mai 2019 

Din punct de vedere al distribuției numărului populației la nivelul sectoarelor municipiului București se poate 

observa că numărul cel mai ridicat de locuitori se înregistrează în Sectorul 3, de 474 162 de locuitori pentru 

anul 2017, acesta fiind urmat de Sectorul 2 unde se regăsesc 374 754 de locuitori. Sectorul cu cel mai redus 

număr de locuitori este Sectorul 1, cu 246 738 locuitori. 

 
Fig. 7 Numărul populației, la nivelul sectoarelor municipiului București, în anul 2017, prelucrat după 

www.bucuresti.insse.ro, Populația după domiciliu din municipiul București, la 1 Ianuarie 2017 – mai 2019 
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Piramida vârstelor plasează arealul analizat în rândul regiunilor dezvoltate. Baza îngustă a piramidei relevă o 

natalitate scăzută, explicația fiind dată adesea prin faptul că populația este orientată către obținerea unei 

stabilități financiare și poziții sociale mai ridicate în detrimentul întemeierii unei familii. În acest context 

rezultă un număr mai mic de nașteri. Partea mediană, extinsă, a piramidei evidențiază existența unui număr 

ridicat de persoane tinere, în vârstă de muncă. Cu toate acestea, luând în calcul factorul timp și cel al 

natalității scăzute, fenomenul poate genera un proces profund de îmbătrânire demografică. Partea 

superioară a piramidei, extinsă pe verticală, poate evidenția îmbunătățirea nivelului de trai, precum și 

creșterea speranței de viață.  

La nivelul celor două sexe  se observă o structură relativ simetrică, pentru fiecare grupă de vârstă, însă cu o 

ușoară predominanță a persoanelor de sex feminin. Ecartul dintre genuri devine mai accentuat începând cu 

grupa de vârstă 60-64 de ani. Dacă pentru grupele de vârstă situate sub acest prag, ecartul înclină către 

predominanța feminină cu aproximativ 10 000 de persoane, ulterior acesta se dublează. Acestă situație 

evidențiază, de asemenea și o longevitate ușor mai ridicată în rândul sexului feminin. 

 
Fig.8 Piramida vârstelor, la nivelul regiunii București-Ilfov, structurată pe intervale de vârstă de 5 ani, pentru anul 

2018, prelucrat după INS tempo online: POP108B – mai 2019 

Raportat structurii pe sexe, pentru anul 2018, în regiunea 

București-Ilfov, se observă predominanța persoanelor de 

sex feminin, această categorie înregistrând un număr de 

1 352 019 de persoane, reprezentând cu alte cuvinte, 

52,9% din populația totală. Populația masculină, din 

cadrul regiunii, numără 1 199 721 de persoane, respectiv 

47%. La nivelul municipiului București, decalajul dintre 

cele două sexe este mai pronunțat, populația feminină 

prezintă o pondere de 53,2% (1 130 832 de persoane), 

iar cea masculină de 46,7%. Și in cazul județului Ilfov 

persoanele de gen feminin sunt majoritare, însă 

dezechilibrul dintre sexe este mai redus. Ponderea 

feminină, în anul 2018, este de 51,4%, în timp ce 
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populația de sex opus reprezintă 48,5% din numărul total de locuitori al județului.  

Mediul urban de la nivel regional indică o pondere majoritară a populației feminine, de 53,17% (1 232 300 

de persoane), în timp ce populația masculină cuprinde 46,8%. În zona rurală, decalajele dintre genuri se reduc 

la aproximativ 3%, astfel persoanele de sex feminin înregistrează 51%, iar cea masculină rămâne într-o 

proporție inferioară, la 48,1%. Ecartul dintre genuri este menținut și la nivelul județului Ilfov, pentru ambele 

medii de rezidență, predominând persoanele de sex feminin, în proporție de aproximativ 51%. 

 
Fig. 10 Ponderea populației totale, pe sexe, în cadrul regiunii București-Ilfov și al județului Ilfov, în anul 2018, 

prelucrat după INS tempo online: POP108B – mai 2019 

Structura pe grupe de vârstă, la nivel național, evidențiază predominanța populației în vârstă de 15-64 de 

ani, aceasta numărând peste 15 200 000 de persoane. Din punct de vedere evolutiv, în perioada 2012-2018, 

dinamica acestei grupe înregistrează o descendență de 0,47%.  

În ceea ce privește grupa de vârsta de peste 65 de ani, se observă o creștere, de la un an la altul, cu peste 50 

000 de persoane, rata anuală de creștere fiind de 1,76%. Referitor la dinamica grupei de vârstă 0-14 ani, 

aceasta înregistrează o scădere de 0,73%. 

Dinamica populației, la nivelul regiunii București Ilfov se înscrie pe un trend ascendent, în ceea ce prezintă 

categoria de populație 0-14 ani, având o rată anuală de creștere de 1,61%. Proporția grupei 15-64 de ani este 

majoritară, însă se află în descreștere cu o rată de 0,42%. Populația vârstnică numără peste 400 000 de 

persoane, având o rată anuală de creștere de peste 2,8%. 

În municipiul București, asemenea 

trendului național, se remarcă o pondere 

majoritară a grupei 15-64 de ani, de 69,1%. 

Direcția evolutivă pe care o prezintă 

această grupă de vârstă, în perioada 2012-

2018 este descendentă, având scădere 

medie anuală de aproximativ 1,09%. Grupa 

de vârstă 0-14 ani se poziționează pe un 

trend ascendent, înregistrând o rată anuală 

de creștere de 0,75%.  Grupa de vârstă de 

peste 65 de ani se află în creștere, cu 

aproximativ 2,86% anual. 

Județul Ilfov înregistrează o tendință de 

creștere constantă, de la un an la altul. 
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Numărul persoanelor cuprinse în grupa 15-64 ani a crescut de la aproximativ 248 000 de persoane, în anul 

2012, la 302 724, în anul 2018, reprezentând o rată de creștere anuală de 3,34%. Grupa 0-14 ani indică cea 

mai accentuată creștere anuală, de 3,34%. De asemenea și numărul populației vârstnice se află pe un trend 

ascendent, dacă în anul 2012 aceasta categorie număra undeva la 45 000 de persoane în prezent populația 

s-a mărit cu peste 8 000 de persiane. 

  

 

În ceea ce privește împărțirea populației pe medii de rezidență, se observă faptul că 90,81% din populația 

regiunii București-Ilfov locuiește în mediul urban, respectiv 2 317 437 de persoane, aceste valori relevând 

gradul ridicat de urbanizare al regiunii. La nivelul județului Ilfov se înregistrează o pondere majoritară a 

persoanelor care trăiesc în mediul rural, respectiv de 54,49%, populația din mediul urban fiind de 45,5%. 

 
Fig. 14 Populația pe medii de rezidență la nivelul regiunii București Ilfov și al județului Ilfov, în anul 2018, prelucrat 

după INS tempo online: POP108B – mai 2019 

Structura etnică, la nivelul regiunii București-Ilfov, conform Recensământului Populației și Locuințelor din 

2011, reliefează existența a 63 424 de persoane care și-au declarat apartenența față de o etnie, respectiv 

2,79%. În municipiul București se înregistrează o pondere de 2,36% (220 064) de persoane de alte etnii, iar 

județul Ilfov prezintă un total de 18 943 de persoane, reprezentând 4,87% din totalul populației.  
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Fig. 12 Dinamica numărului populației, pe grupe de 

vârstă, la nivelul județului Ilfov, în perioada 2012-2018, 

prelucrat după INS tempo online: POP108B – mai 2019 
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Fig. 15 Ponderea minorităților etnice în cadrul regiunii București Ilfov, a municipiului București și județul Ilfov, 

prelucrat după www.recensamantromania.ro, Volumul II – mai 2019 

La nivelul etniilor înregistrate în cadrul regiunii București-Ilfov ponderile cele mai ridicate le au: populația 

romă, care înregistrează 1,74% (39 607 persoane), populația maghiară cu 0,16 procente și cea turcă cu 0,13%, 

la acestea se adaugă si celelalte etnii care însumează 1,74%, respectiv 10 480 de persoane. Cca. 86,3% din 

populația regiunii nu și-au declarat apartenența față de un grup etnic. 

 
Fig. 16 Structura etnică a populației în regiunea București-Ilfov 

 Prelucrat după www.recensamantromania.ro, Volumul II – mai 2019 

2.4.2. Densitatea populației și distribuția spațială a locuitorilor 

Cele mai populate localități din județul Ilfov sunt orașul Voluntari, cu 42 585 de persoane, orașul Popești-

Leordeni cu 35 876 de persoane și orașul Pantelimon cu 28 679 de domiciliați, în anul 2017. Din punct de 

vedere al densității locuitorilor, în anul 2017, cea mai dens populată localitate din cadrul județului este orașul 

Chiajna, având 1 494,8 loc/km2, fiind urmată de Voluntari (1 150,9 loc/km2) și Chitila (1 193,4 loc/km2). 

Municipiul București prezintă cele mai importante concentrări de populației, de la nivel național, acest fapt 

este relevat prin valorile ridicate ale densității populației, respectiv, de 8 840,8 loc/km2, în 2018. Evolutiv, din 

2012 până în prezent, densitatea locuitorilor municipiului prezintă o ușoară scădere, cu cca. 0,23%.  Un grad 

ridicat de concentrare al populației este înregistrat și la nivelul județului Ilfov, mai exact de 271,6 loc/Km2, 

remarcându-se o creștere anuală cu aproximativ 3,6%. La nivel general, regiunea București Ilfov prezintă o 

rată anuală de creștere a densității de 0,35%. În ceea ce privește mediile de rezidență, se observă o densitate 

a populației mai ridicată în mediul urban. În anul 2018 s-a înregistrat, în cadrul județului Ilfov, o valoare a 

densității populației din mediul urban de 594,65 loc/Km2, în timp ce spațiul rural indică doar 186,84 loc/Km2.  
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Raportat sectoarelor municipiului București se poate observa faptul că densitatea cea mai ridicată a 

numărului de locuitori se înregistrează la nivelul Sectorului 3, respectiv de 1 3945,94 loc/km2, în anul 2017, 

acesta este urmat de Sectorul 2, cu 1 1711 loc/km2. Sectorul cu cea mai redusă densitate, precum și cu cel 

mai scăzut număr de locuitori este Sectorul 1, unde valorile densității sunt de aproximativ 3 524,82 loc/km2.  

 
Fig. 17  Numărul populației domiciliate și densitatea locuitorilor, la nivelul județului Ilfov și al municipiului București,  

în anul 2017, prelucrat după INS tempo online: POP108B și www.bucuresti.insse.ro – mai 2019 

 

2.4.3. Mișcarea naturală a populației.   

2.4.3.1. Evoluția ratei mortalității generale și infantile 

La nivelul regiunii București-Ilfov evoluția ratei mortalității generale prezintă valori oscilante, dacă în 2012, 

indicatorul înregistra 10,23 %0, în prezent, acesta relevă ușoare creșteri, ajungând în 2017 la 10,38%0. Județul 

Ilfov prezintă scăderi ale ratei mortalității, de la 1,10%0 în 2012, la 0,96%0 în prezent. Municipiul București 

evidențiază, de asemenea variații ale dinamicii ratei mortalității, însă, în ultimii ani acesta se află pe un trend 

descendent, având o valoare de 10,52%0. În ceea ce privește dinamica indicatorului raportat mediilor de 

rezidență, se poate observa o discrepanță clară, respectiv, în mediul urban rata mortalitâții generale prezintă 

valori mai reduse, față de situația din mediul rural. Cu alte cuvinte, zona urbană a regiunii București-Ilfov 

indică o rată a mortalității de 10,32%0, în timp ce în mediul rural se identifică o valoare de 11,03%0. 
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Tabel. nr. 1 Evoluia ratei mortalității generale (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2017 

Regiune 
Mediu de 

rezidență 

Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea B-I 

Total 10,23 9,83 10,15 10,48 10,41 10,38 

Urban 10,06 9,71 10,04 10,42 10,36 10,32 

Rural 12,38 11,22 11,42 11,20 11,03 11,03 

Ilfov 

Total 1,10 0,99 1,01 0,99 0,98 0,96 

Urban 9,23 8,32 8,52 8,30 8,30 8,00 

Rural 12,38 11,22 11,42 11,20 11,03 11,03 

București Total 10,11 9,82 10,16 10,59 10,53 10,52 

Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP108B  și POP206B 

Rata mortalității infantile indică totalitatea deceselor în primul an de viață, raportat la 1 000 de  născuți vii, 

din același an. Acesta prezintă o dinamică fluctuantă în raport cu perioada analizată, însă, la nivel general, se 

poate observa o oarecare tendință de scădere. În 2014, pentru regiunea București-Ilfov, poate fi identificată 

cea mai ridicată valoare, din perioada de referință, 2012-2017, de 4,84%0. În prezent indicatorul relevă o 

valoare de 4.63%0. La nivelul mediilor de rezidență se observă valori mai crescute în mediul rural, respectiv 

de 6,38%0 pentru regiunea București-Ilfov, spre deosebire de mediul urban, pentru acceași regiune unde se 

înregistrează valori de 4,43%0. 

Tabel. nr. 2 Evoluia ratei mortalității infantile (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al 

municipiului București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2017 

Regiune 
Mediu de 

rezidență 

Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea B-I 

Total 4,42 5,78 4,84 5,04 4,14 4,63 

Urban 3,87 5,28 4,69 4,82 4,10 4,43 

Rural 9,69 10,66 6,24 7,10 4,47 6,38 

Ilfov 

Total 7,25 8,98 4,59 6,19 3,43 5,46 

Urban 4,12 6,83 2,63 5,16 2,20 4,46 

Rural 9,69 10,66 6,24 7,10 4,47 6,38 

București Total 3,85 5,15 4,89 4,78 4,32 4,43 

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP209A– mai 2019 

2.4.3.2. Evoluția ratei natalității 

Natalitatea indică frecvența nașterilor din interiorul unei populații și se măsoară prin rata nataității. Regiunea 

București-Ilfov prezintă o evoluție ascendentă, lentă, a acestui indicator, înregistrând de la 9,2%0 în 2012, la 

10,2%0, în prezent. Dinamica ratei natalității este de asemenea ascendentă și în cazul județului Ilfov, în 2012, 

fiind înregistrată o valoare de 11,1%0, iar în 2017 una de 12,3%0. În ceea ce privește mediile de rezidență, la 

nivelul regiunii București-Ilfov, se observă o frecvență mai scăzută a natalității, în zonele urbane, mai exact 

de 10%0 (2017), față de situația din același an, din mediul rural, unde este identificată o frecvență de 11,7%0. 

În județul Ilfov, se remarcă existența unor valori mai ridicate în mediul urban, de 13,1%0 (2017), față de cel 

rural (11,7%0).  
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Tabel. nr. 3 Evoluția ratei natalității (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al municipiului 

București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2017 

Regiune 
Mediu de 

rezidență 

Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea B-I 

Total 9,2 9,7 9,5 9,7 9,8 10,2 

Urban 9,1 9,6 9,4 9,6 9,5 10 

Rural 11,1 11,2 10,8 11,3 12,2 11,7 

Ilfov 

Total 11,1 11,2 11,2 11,8 12,4 12,3 

Urban 11,3 11,2 11,6 12,5 12,7 13,1 

Rural 11,1 11,2 10,8 11,3 12,2 11,7 

București Total 8,9 8,9 9,4 9,2 9,3 9,3 

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP202A – mai 2019 

2.4.3.3. Sporul natural al populației 

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor din cadrul populației, pentru 

o perioadă de referință. Dinamica sporului natural, pentru perioada 2012-2017 evidențiază declinul 

demografic înregistrat la nivelul regiunii București-Ilfov. Acest fenomen este cauzat de existența decalajului, 

accentuat, dintre numărul nașterilor și cel al deceselor din același an. Cu toate acestea, în ultimii ani, se 

observă plasarea pe o traiectorie relativ ascendentă a sporului natural, dar care se menține încă la valori 

negative. Dacă în 2012 se înregistra o valoare de -2 493 de persoane, în prezent aceasta s-a redus până la -

493 de persoane. Județul Ilfov prezintă un spor natural pozitiv, situat, de altfel, pe o traiectorie ascendentă, 

de la 48 de persoane, în 2012, la 1 116 în 2017. Raportat mediilor de rezidență situația indică manifestarea 

unei dinamici pozitive, în cazul județului Ilfov. În spațiul urban, sporul natural este unul pozitiv și totodată 

este situat pe un trend ascendent, de la 306 persoane în 2012, în prezent se înregistrează o creștere de peste 

650 de persoane (963 persoane - 2017). În ceea ce privește mediul rural, în perioada 2012-2014 sporul natural 

era unul negativ, însă în prezent, se evidențiază plasarea acestuia într-o dinamică pozitivă. 

 
Fig. 18 Dinamica sporului natural al populației (nr.), la nivelul regiunii București-Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, în perioada 2012 – 2017, prelucrat după INS tempo online: POP206B și POP201A  – mai 2019 
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Tabel. nr. 4 Dinamica sporului natural al populației  la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al 

municipiului București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2017  

Regiune 
Mediu de 

rezidență 

Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea B-I 

Total -2493 -366 -1624 -1944 -1642 -493 

Urban -2235 -362 -1506 -1958 -1897 -646 

Rural -258 -4 -118 14 255 153 

Ilfov 

Total 48 447 383 726 1040 1116 

Urban 306 451 501 712 785 963 

Rural -258 -4 -118 14 255 153 

București Total -2541 -813 -2007 -2670 -2682 -1609 

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP206B și POP201A– iunie 2019 

 

2.4.3.4. Rata de creștere naturală 

Indică gradul de creștere naturală din cadrul populației și se realizează prin raportarea valorilor sporului 

natural la numărul populației medii, fiind exprimat în promile. Regiunea București-Ilfov se confruntă cu un 

declin demografic, dat de existența unui spor natural negativ. Județul Ilfov indică valori pozitive ale ratei de 

creștere (2,68%0), înscriindu-se pe un trend ascendent. Valorile preponderent negative înregistrate la nivelul 

municipiului București relevă accentuarea discrepanțelor dintre natalitate și mortalitate, acest fapt 

generează imposibilitatea regenerării demografice. Proiectând pe o distanță mai lungă de timp, persoanele 

tinere, în vârstă de muncă vor trebui să susțină un număr mai ridicat de peroane vârstnice. 

Tabel. nr. 5 Rata de creștere naturală a populației, la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al 

municipiului București, în perioada 2012-2017 

Regiunea 
Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regiunea B-I -0,99 -0,14 -0,65 -0,77 -0,65 -0,19 

Ilfov 0,13 1,24 1,03 1,89 2,60 2,68 

București -1,18 -0,37 -0,95 -1,26 -1,27 -0,76 

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP206B; POP201A și POP108B – iunie 2019 

2.4.4. Mișcarea migratorie a populației 

Mișcarea migratorie este o componentă a dinamicii populației și se referă la fenomenul de migrație, în 

interiorul, sau în afara granițelor țării de origine, determinat de o mare diversitate de factori precum: cei 

sociali, politici, economici și chiar naturali, astfel rezultă doi indicatori de bază, respectiv mișcarea internă a 

populației și mișcarea externă. 

2.4.4.1. Mișcarea internă a populației 

Mișcarea internă a populației reprezintă deplasările definitive sau temporare, indiferent de distanța parcursă 

sau de destinație, desfășurată în cadrul granițelor țării, aceasta cuprinde analiza a doi indicatori și anume 

schimbările de domiciliu și schimbările de reședință. 
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Schimbările de domiciliu . Stabiliri cu domiciliul 

Indicatorul stabilirilor cu domiciliu relevă, la 

nivelu regiunii București-Ilfov, o creștere cu 

aproximativ 2,68% a numărului celor care s-au 

stabilit permanent, în cadrul arealului analizat, 

din 2012, până în prezent. Astfel în anul 2017 se 

înregistrează un număr de 73 903 de stabiliri de 

domiciliu, față de 2012, când numărul acestora 

era de 64 734. De asemenea, județul Ilfov, 

precum și municipiul București înregistrează 

valori în creștere ale numărului stabilirilor 

definitive cu peste 4 000 de persoane, fiecare, 

până în anul 2017. Cu alte cuvinte, județul Ilfov 

prezintă o creștere a ponderii stabilirilor de 

domiciliu, de 5,48%, în timp ce municipiul 

București prezintă o ascendență de doar 1,62%, 

pe durata perioadei analizate. În ceea ce privește 

mediile de rezidență, se observă, în cazul regiunii București-Ilfov, o preferință mai ridicată a stabilirilor de 

domiciliu pentru mediul urban. Altfel spus, pe durata perioadei analizate, numărul celor care se stabilesc în 

cadrul centrelor urbane depășește valoarea de 55 000, în timp ce în mediul rural se înregistrează puțin peste 

11 000 de persoane, gradul cel mai ridicat de atractivitate avându-o capitala.  

Schimbările de domiciliu . Plecări cu domiciliul 

Regiunea București-Ilfov indică o reducere treptată a numărului plecărilor cu domiciliul, diferența dintre anul 

2012 și perioada actuală fiind de aproximativ 3 000 de persoane, respectiv, o scădere cu 1,11%. Plecările cu 

domiciliul, la nivelul județului Ilfov înregistrează o creștere, pe durata perioadei analizate, de aproximativ 

9,47%. Municipiul București prezintă de asemenea, o scădere cu 2,3% a numărului plecărilor înregistrate în 

perioada 2012-2018.  

 
Fig. 20 Rata anuală de creștere a plecărilor cu domiciliu, la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, pe medii de rezidență, pentru perioada 2012-2017, prelucrat după INS tempo online: 

POP302B – iunie  2019 
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Fig. 19 Rata anuală de creștere a stabilirilor de 

domiciliu, la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului 

Ilfov și al municipiului București, pe medii de rezidență, 

pentru perioada 2012-2017, prelucrat după INS tempo 

online: POP301B – iunie 2019 
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Schimbările de reședință. Stabiliri cu reședința 

Indicatorul stabilirilor cu reședința reflectă locul în care o persoană își petrece perioada de odihnă zilnică, 

acesta putând fi, sau nu, același cu domiciliul.  

Regiunea București-Ilfov înregistrează fluxuri migratorii temporare intense dată fiind importanța economică 

pe care o are acest teritoriu în cadrul țării. Raportat stabilirilor cu reședința, regiunea indică o creștere 

numerică destul de importantă, din 2012, până în prezent, respectiv de 4,08% anual. Județul Ilfov relevă ca 

mai ridicată rată de creștere a stabilirilor cu reședință din întreg teritoriul analizat, mai exact de 12,98%, cu 

toate acestea municipiul București constituie cel mai important pol de atracție al regiunii, deținând, de altfel, 

și cele mai ridicate valori ale numărului stabilirilor cu reședința, respectiv de 28.831, în anul 2018. Rata de 

creștere anuală, la nivelul municipiului București este de 2,77%, pentru perioada analizată.  

 

Fig. 22 Evoluția numerică a stabilirilor cu reședința, la 

nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, pentru perioada 2012-2017, 

prelucrat după INS tempo online: POP304A – iunie 2019 

 

Schimbările de reședință. Plecări cu reședința 

Raportat indicatorului plecărilor cu reședința, pentru perioada analizată, se poate observa încadrarea pe un 

trend ascendent, a dinamicii de la nivelul regiunii București-Ilfov. Dacă în anul 2012 se înregistra un număr 

de aproximativ 14 100 de plecări, în anul 2017 acesta a crescut la peste 19 500 de plecări cu reședința, 

reprezentând o rată anuală de creștere de 6,73%. Aceeași evoluție o prezintă și județul Ilfov, unde numărul 

plecărilor cu reședința s-a dublat din 2012, până în prezent. Municipiul București este caracterizat printr-o 

dinamică accentuată, din punct de vedere al plecărilor cu reședința, prezentând o rată anuală de creștere de 

4,41%. Fenomenul poate fi explicat pe de-o parte prin faptul că municipiul constituie unul dintre cele mai 

importante centre universitare din țară, ce atrag o masă importantă de persoane migrate temporar, iar pe 

de altă parte, datorită accentuării fenomenului de supraaglomerare, din toate punctele de vedere, populația 

se reorientează către zonele limitrofe capitalei, sau chiar a regiunii. 
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Fig.21 Rata anuală de creștere (%) a stabilirilor cu 

reședința, pe medii de rezidență, la nivelul regiunii 

București – Ilfov, a județului Ilfov și al municipiului 

București, pentru perioada 2012-2017, prelucrat 

după INS tempo online: POP304A – iunie 2019 
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2.4.4.2. Mișcarea externă a populației 

Mișcarea externă a populației definește deplasările temporare sau definitive, efectuate în afara granițelor 

țării de origine, indivizii căpătând statutul de emigranți sau imigranți. În acest context, pot fi identificați o 

serie de indicatori (numărul emigrărilor temporare și definitive, numărul imigrărilor temporare și definitive) 

ce contribuie la modificarea structurilor demografice dintr-un areal bine delimitat.  

Fenomenul emigrării, fie temporar, fie definitiv are efecte semnificative asupra țării și bineînțeles a regiunii 

de origine. Teritoriul care se confruntă cu acest tip de pierderi de populație se poate confrunta, în timp, cu 

diminuarea ritmului de creștere economică, declinul unor activități economice, deficiențe în regenerarea 

demografică, până la decalaje puternice între cele două sexe, accentuarea fenomenului de îmbătrânire 

demografică și chiar probleme la nivel social. 

Emigrările definitive, la nivelul regiunii București-Ilfov se plasează pe un trend ascendent din 2014, până în 

prezent, numărul total al persoanelor s-au dublat până în 2017 (4 059 de emigranți). Cu toate acestea, se 

observă o reducere considerabilă față de perioada 2012-2013, când se înregistrau peste 6 000 de emigrări 

definitive. Municipiul București se confruntă, de asemenea, cu valori ridicate ale emigrărilor definitive. Între 

2014 și 2017 se observă evoluția ascendentă a acestui fenomen, numărul emigrărilor crescând de la 1 664 în 

2014, la 3 783, în 2017. Cea mai ridicată valoare din perioada analizată s-a înregistrat în 2013, respectiv de 

6043 de persoane emigrate definitiv. Județul Ilfov indică o dinamică lentă, dar poziționată pe un trend 

ascendent, altfel spus, dacă în anul 2012 se înregistrau doar 57 de emigrări definitive, în 2017 numărul 

acestora a crescut la 276 de persoane. La nivelul grupelor principale de vârstă se identifică o frecvență mai 

ridicată a emigrarilor definitive în rândul celor în vârstă de 20-64 de ani, aceștia reprezentând de altfel, 

persoanele în vârstă de muncă.  
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Fig. 23 Rata anuală de creștere (%) a plecărilor cu 

reședința, la nivelul regiunii București – Ilfov, a 

județului Ilfov și al municipiului București, pentru 

perioada 2012-2017, prelucrat după INS tempo 

online: POP304A – iunie 2019 

 

Fig. 24 Evoluția numerică a plecărilor cu reședința 

pe medii de rezidență, la nivelul regiunii București – 

Ilfov, a județului Ilfov și al municipiului București, 

pentru perioada 2012-2017, prelucrat după INS 

tempo online: POP305A – iunie 2019 
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Emigrări temporare 

La nivelul regiunii București-Ilfov sunt înregistrare valori ascendente ale numărului emigranților, astfel în 

2012 se înregistrau cca 18 600 de persoane, în timp ce în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 27 

000. Creșteri importante ale persoanelor care emigrează temporar se înregistrează atât la nivelul județului 

Ilfov, cât și al municipiului București. Din 2012 până în prezent numărul plecărilor temporare, pentru 

municipiul București, a crescut cu aproximativ 7,6%, reprezentând o diferență din 2012 față de anul 2017 de 

peste 6 800 de persoane. Raportat grupelor de vârstă se observă o predominanță a persoanelor din categoria 

20-64 ani. Diferența numerică din 2012 până în prezent, în ceea ce privește această categorie este de peste 

7 000 de persoane, respectiv dacă în 2012 se înregistrau 4 680 de persoane, în anul 2017 numărul acestora 

a ajuns la aproximativ 11 800 de persoane. 
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Fig. 25 Evoluția numerică a emigrărilor definitive, la 

nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, pentru perioada 2012-2017, 

prelucrat după INS tempo online: POP309B – iunie 2019  

Fig. 26 Evoluția numerică a emigrărilor definitive, 

pe grupe de vârstă principale, la nivelul regiunii 

București – Ilfov, pentru perioada 2012-2017, 

prelucrat după INS tempo online: POP309B – iunie  

Fig. 27 Evoluția numerică a emigrărilor temporare, la 

nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, pentru perioada 2012-2017, 

prelucrat după INS tempo online: POP320C – iunie 

2019 

 

Fig. 28 Evoluția numerică a emigrărilor temporare, 

pe grupe de vârstă principale, la nivelul regiunii 

București – Ilfov, pentru perioada 2012-2017, 

prelucrat după INS tempo online: POP320C – iunie 

2019 

2019 
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Imigrările definitive 

Referitor la fenomenul imigrațional, acesta prezintă o dinamică oscilantă, dar care în perioada 2015 – 2017 

se află pe un trend ascendent, atât la nivelul capitalei, cât și al județului Ilfov. Regiunea București-Ilfov 

prezintă o creștere anuală a numărului imigrărilor definitive cu 21,52%, pentru perioada analizată. Polul de 

atracție îl reprezintă municipiul București, în cazul căruia se remarcă o creștere cu 23.05% a numărului de 

persoane imigrate definitiv, respectiv un aport de cca 8 200 de persoane față de 2012. În cazul grupelor 

principale de vârstă, la nivelul regiunii București-Ilfov, este reliefată frecvența mai ridicată a imigranților ce 

fac parte din categoria 20 – 64 ani. În perioada 2012-2017 numărul imigranților a crescut cu 6 878 de 

persoane. 

 

 

 

Imigrări temporare 

Așa cum era de așteprat, dinamica imigrărilor temporare este mai accentuată față de cea permanentă, din 

punct de vedere numeric. La nivel regional, se observă o creștere lentă a imigranților, în perioada analizată, 

numărul acestora a crescut de la 18 636 în 2012, la cca. 27 000 în anul 2017. Și în acest caz municipiul 

București constituie cel mai important pol de atracție pentru cei mai mulți imigranți, de la aproximativ 15 000 

de persoane înregistrate în 2012, numărul acestora a ajuns la 22 150 de persoane în anul 2017. Raportat 

grupelor principale de vârstă, cei mai numersoși imigranți au vârsta cuprinsă între 20-65 ani, respectiv 17 415 

(2017), la nivelul regiunii București-Ilfov.  
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Fig. 29 Evoluția numerică a imigrărilor 

definitive, la nivelul regiunii București – Ilfov, a 

județului Ilfov și al municipiului București, pentru 

perioada 2012-2017, prelucrat după INS tempo 

online: POP310B – iunie 2019 

Fig. 30 Evoluția numerică a imigrărilor 

permanente, pe grupe de vârstă principale, la 

nivelul regiunii București – Ilfov, pentru perioada 

2012-2017, prelucrat după INS tempo online: 

POP310B – iunie 2019  
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Fig. 32 Evoluția numerică a imigrărilor temporare, pe 

grupe de vârstă principale, la nivelul regiunii București – 

Ilfov, pentru perioada 2012-2017, prelucrat după INS 

tempo online: POP320C – iunie 2019 

 

2.4.5 Resurse umane 

Resursa umană este componenta demografică ce cuprinde rezerva umană de care dispune un sistem 

economic, dintr-un cadru delimitat, putând fi valorificată atât calitativ, cât și cantitativ. Calitatea acestei 

componente este dată de nivelul educațional, cel sanitar, ocupațional și nivelul de trai deținut de o populație 

dintr-un anumit spațiu.  

2.4.5.1.Nivel de instruire 

Nivelul de instruire face referire la treapta educațională absolvită de către un individ și care, se poate clasifica 

în elementară, medie sau superioară.  

Regiunea București-Ilfov prezintă un număr al absolvenților unei forme de învățământ de 76 765 de persoane 

în anul școlar 2017-2018, dintre care numărul cel mai ridicat se află în municipiul București, mai exact de 72  

509 persoane, această situație se explică prin faptul că municipiul deține cele mai numeroase structuri de 

învățământ, din cadrul întregii regiuni. Din punct de vedere evolutiv, în perioada 2012-2017, numărul 

persoanelor care au absolvit o formă de învățământ, la nivelul regiunii București-Ilfov a crescut cu 5 456 de 

persoane. Județul Ilfov prezintă o scădere, pentru aceeași perioadă, cu peste 350 de persoane, în timp ce 

municipiul București indică o creștere cu peste 5 700 de persoane.  

Raportat numărului absolvenților de studii superioare, în anul 2017-2018, regiunea București-Ilfov indică o 

valoare de 4 042 de persoane, dintre care 40 887 de persoane se înregistrează în municipiul București, 

această situație fiind pusă pe seama faptului că municipiul constituie unul dintre cei mai importanți poli de 

atracție pentru învățământ de la nivel național. 
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Fig. 31 Evoluția numerică a imigrărilor temporare, 

la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov 

și al municipiului București, pentru perioada 2012-

2017, prelucrat după INS tempo online: POP320C – 

iunie 2019 

 



31 
 

  
Fig. 33 Numărul absolvenților unei forme de învățământ, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și al 

municipiului București, în perioada 2010-2016, prelucrat după INS tempo online: SCL106B și Anuarul Statistic 

Regiunea București-Ilfov -2018  – Iunie 2019 

În ceea ce privește structura populației în funcție de nivelul educațional absolvit, în conformitate cu datele 

emise de Eurostat, sunt identificate 3 categorii principale de educație, bazate pe clasificarea internațională 

ISCED. Astfel, o primă categorie se bazează pe nivelurile ISCED 0-2, care cuprinde educația timpurie, 

învățământul primar și cel gimnazial, a doua categorie, formată din nivelurile 3-4, în care sunt incluse 

învățământul liceal și cel postliceal și o ultimă categorie (nivelurile 5-8), ce face referire la învățământul 

superior.  

În acest context, la nivel național, anul 2018 relevă existența unei ponderi ridicate, de 21,5% a populației 

inclusă în cadrul primei categorii, ce cuprinde persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, fără studii, 

sau care au absolvit o formă de învățământ până la ciclul gimnazial. Media la nivel național se apropie de cea 

a Uniunii Europene, de 21,9% (2018). Regiunea București-Ilfov indică cea mai redusă pondere a persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, ce dețin un nivel redus de școlarizare, de la nivel național, mai exact de 

11%, fiind urmată de regiunea Vest, cu 17,5%. Cele mai ridicate valori se înregistrează în regiunea Nord-Est, 

de 29,2%.  

Ponderea populației naționale, de 25-64 de ani cu studii liceale și postliceale, este situată, în anul 2018, în 

jurul valorii de 60,7%, depășind astfel media europeană, de 45,8%. La nivel regional, ponderea cea mai redusă 

o deține regiunea București-Ilfov, de 51,5%, fiind urmată de Nord-Est, cu 58,1%. Valoarea cea mai ridicată o 

deține regiunea Vest, cu 66,8%. 

În ceea ce privește populația cu studii superioare absolvite, România se situează sub ponderea Uniunii 

Europene, deținând doar 17,8% (2018) din totalul numărului de persoane cu vârsta cuprinsă între 25-64 de 

ani, față 32,2%, valoarea mediei europene. Regiunea București-Ilfov reprezintă cel mai important pol de 

atracție, pentru învățământul superior de la nivelul țării, astfel regiunea înregistrează cel mai ridicat nivel al 

ponderii populației de 25-64 de ani cu studii superioare, respectiv de 37,5%, această valoare fiind situată 

peste media europeană, de 32,3%. Raportat celorlalte regiuni de dezvoltare, valorile sunt situate, în general, 

între 12 - 14%, iar ponderile cele mai ridicate le dețin regiunile Centru, cu 18,1% și Nord-Vest, cu 17,7%.  

După Eurostat, raportat populației cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani, (conform clasificării ISCED), în anul 

2018,  ponderea populației fără strudii sau care au absolvit o formă de învățământ până la nivelul gimnazial, 

depășește media europeană, de 16,4%, înregistrând 23,8%. Cea mai scăzută valoare corespunde regiunii 

București-Ilfov, având 9,7%, în anul 2018, în timp ce ponderea cea mai ridicată o deține regiunea Nord-Est, 

cu 34,8% din populația cu vârstă cuprinsă între 30-34 de ani.  

În ceea ce privește populația cu studii liceale și postliceale, media României este situată peste cea a Uniunii 

Europene, de 42,3%, atingând în anul 2018 51,5% din populația cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani. Și în 
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acest caz regiunea București-Ilfov indică cea mai redusă valoare, de 39%, pentru același an, iar cea mai 

ridicată valoare se înregistrează în regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 60,9%. 

Ponderea la nivel național, a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani ce au aboslvit studii superioare, 

se află, la nivelul anului 2018, sub media europeană, înregistrând doar 24,6%, față de 40,7%. La nivel regional, 

București-Ilfov este singura regiune situată peste media europeană în ceea ce privește ponderea persoanelor 

în vârstă de 30-34 de ani, care au absolvit o formă de învățământ superior, în anul 2018 înregistrând 51,3%. 

În același timp, valoarea cea mai scăzută este întâlnită în regiunea Sud-Est, cu 15,2%. 

Pentru a concluziona, la nivel general, în regiunea București-Ilfov se înregistrează ponderi tot mai ridicate ale 

persoanelor calificate și înalt calificate, arealul reprezentând de asemenea un centru de atracție național, 

pentru toate formele de învățământ.  

 
Fig. 34 Nivelul de studii absolvite (ISCED) al populației cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, la nivelul regiunii 

București-Ilfov, al județului Ilfov și al municipiului București, pentru anul 2018, prelucrat după Eurostat – Iunie 2019 

2.4.5.2. Populația școlară 

Populația școlară cuprinde numărul de persoane care frecventează orice formă de învățământ, în cursul unui 

an școlar. La nivelul regiunii București-Ilfov, numărul persoanelor ce urmează o formă de învățământ a 

crescut cu 2,64%, mai exact de la 444 778 de persoane, în anul școlar 2012-2013, la 506 791 de persoane. 

Înscrierea pe un trend ascendent al numărului populației școlare se înregistrează și în cazul județului Ilfov și 

al municipiului București. Pentru aceeași perioadă, în județul Ilfov se poate observa o creștere cu peste 5 000 

de persoane (2,29%), iar în ceea ce privește capitala, majorarea numărului populației școlare este de 56 608 

de persoane, respectiv, de la 399 718 de persoane în anul școlar 2012-2013, la 456 326 de persoane în 2017-

2018. 

Învățământul antepreșcolar deține valori extrem de reduse, la nivelul regiunii București-Ilfov, comparativ cu 

învățământul preșcolar, diferența fiind de peste 51 000 de persoane. Dacă populația școlară, din 

învățământul preșcolar înregistrează în anul școlar 2017-2018 un număr de 55 330 de persoane, la nivelul 

sistemului antepreșcolar, pentru același an școlar se înregistrează doar 4 165 de persoane. În perioada 

analizată, în ceea ce privește învățământul preșcolar se poate observa plasarea pe un trend descendent a 

evoluției numărului școlarilor, regresia fiind de 0,26% la nivelul regiunii București-Ilfov și de 0,93% în cazul 

municipiului București. Pe de altă parte, județul Ilfov indică o evoluție pozitivă a numărului celor înscriși în 

învățământul preșcolar, mai exact de 2,97%. 
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Raportat populației școlare cuprinse în învățământul primar și gimnazial se evidențiază o creștere cu 3,45%, 

reprezentând 28 671 de persoane, pentru regiunea București-Ilfov. Municipiul București, deține ponderea 

majoritară a numărului elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial, din totalul regiunii. În anul școlar 

2017-2018 numărul elevilor înscriși a crescut la 151 059 de persoane, de la 127 620 în anul școlar 2012-2013. 

Dinamica persoanelor înscrise în învățământul secundar se poziționează pe un trend descendent, în raport 

cu perioada analizată. Cu alte cuvinte, regiunea București-Ilfov relevă o reducere a numărului de școlari, de 

la 84 494 de persoane în 2012-2013, la 77 352 în anul școlar 2017-2018. Același fenomen se înregistrează și 

la nivelul județului Ilfov, dar și al municipiului București, capitala indicând o scădere a numărului persoanelor 

înscrise în învățământul secundar, în perioada 2012-2018, cu 5 682 de persoane. 

În ceea ce privește persoanele ce urmează o formă de învățământ superior, în anul școlar 2017-2018, 

regiunea București-Ilfov a numărat 176 385 de persoane, dintre care 176 199 de persoane s-au înregistrat pe 

teritoriul municipiului București. Această situație se datorează faptului că municipiul găzduiește peste un 

sfert din numărul sistemelor de învățământ superior de la nivelul țării, reprezentând cu alte cuvinte, unul 

dintre cei mai importanți poli de atracție pentru frecventarea studiilor terțiare. În anul 2018, 137 005 de 

studenți au urmat o formă de învățământ universitar public, în timp ce doar 39 380 de persoane au frecventat 

învățământul superior privat. 

 
Fig. 35 Numărul studenților după tipul de învățământ superioar frecventat, pentru anul 2018, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare prelucrat după INS tempo online: SCL103H – Iunie 2019 
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La național, în anul 2018, ponderea cea mai ridicată a persoanelor care au participat la programe de educare 

și formare se înregistrează în regiunea București-Ilfov, de 1,4%, fiind urmată de regiunile Vest și Sud-

Muntenia, cu 1,2% fiecare. Cele mai scăzute valori, mai exact de 0,7%, corespund regiunilor Nord-Vest, 

Centru și Sud-Est.  

2.4.5.3. Gradul de cuprindere în învățământ  

Gradul de cuprindere în învățământ se poate exprima prin doi indicatori, respectiv rata brută de cuprindere 

în învățământ și rata netă de cuprindere în învățământ. 

Rata netă de cuprindere în învățământ indică ponderea persoanelor înscrise în sistemul educațional, în 

funcție de vârsta corespunzătoare fiecărui nivel educațional, raportată la numărul total al populației școlare, 

cu vârsta cuprinsă între 6-23 de ani (vârstă școlară), din anul respectiv.  

Rata netă de cuprindere în învățământ se află în scădere de la un an la altul, pentru toate nivelurile din 

învățământul preuniversitar.  

Nivelul primar se înscrie pe un trend descendent pentru perioada analizată. La nivelul țării ponderea 

numărului de elevi de vârstă școlară corespunzătoare învățământului primar înregistra în anul școlar 

2012/2013 88,5%, iar în anul școlar 2016/2017 ponderea acestora a scăzut la 83,2%. Acest fenomen se 

înregistrează și la nivelul regiunii București-Ilfov, unde de la 93 de procente (în anul școlar 2012/2013), în 

anul școlar 2016/2017 se înregistrează 87,1%. Învățământul gimnazial indică o scădere lentă pe durata 

perioadei analizate, de la 83,4% (2012/2013), la 82,3% (2016/2017), la nivel național. Regiunea București-

Ilfov prezintă o creștele lentă în ultimii ani, înregistrând în anul școlar 2016/2017 90,7% de persoane de vârstă 

11-14 ani cuprinse în învățământul gimnazial. Gradul de cuprindere în învățământul liceal indică în anul școlar 

2016/2017 o pondere de 89,7% pentru regiunea București-Ilfov, valoare superioară față de media națională 

situată în jurul valorii de 69,9%. Municipiul București prezintă valori supraunitare, pe întreaga perioadă 

analizată, această situație fiind explicată prin existența unui număr ridicat de licee în cadrul teritoriului, ce 

atrag majoritatea elevilor de vârstă școlară existenți în regiune. 

În anul școlar 2016/2017, valoarea ratei nete de cuprindere în învățământul primar (6-10 ani), se situa sub 

media națională, fiind de 79,25 %. În ceea ce privește ponderea celor înscriși în învățământul gimnazial, la 

nivelul regiunii s-a înregistrat o valoare de 80,7%, apropiată de media națională, de 82,3%. Rata netă de 

cuprindere în învățământul liceal se situează în anul școlar 2016/2017, atât peste media națională (61,1%), 

cât și peste cea a celorlalte regiuni de dezvoltare, înregistrând o valoare de 67,1%. Gradul de cuprindere în 

învățământul superior al persoanelor de 19-23 de ani relevă faptul că regiunea București-Ilfov deține 

ponderea cea mai ridicată, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv de 80%, fiind urmată de 

regiunea Nord-Vest, cu o pondere de 30,43%.  

 
Fig. 37 Rata netă de cuprindere în învățământ, pe niveluri de educație, la nivel național și al regiunilor de 

dezvoltare, în anul școlar 2016/2017. Prelucrat după: INSSE: Tendințe Sociale 2018 – Iulie 2019 
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Rata brută de cuprindere în învățământ reliefează ponderea persoanelor înscrise în sistemul educațional, 

indiferent de vârstă, raportată la numărul total al populației școlare, cu vârsta cuprinsă între 6-23 de ani, din 

anul respectiv.  

Indicatorul, în anul școlar 2017/2018 relevă la nivel național, o pondere de 73,59% de persoane în vârstă 

școlară care sunt cuprinse în sistemul de învățământ. Atât la nivelul regiunii București-Ilfov, cât și al capitalei, 

rata brută de cuprindere școlară este situată peste media națională, acest fenomen fiind explicat prin faptul 

că arealul reprezintă unul dintre cei mai importanți poli de atracție socio-economici din țară, atrăgând 

efective importante de persoane. Cu alte cuvinte, regiunea, dar mai ales municipiul înregistrează un număr 

mult mai ridicat de elevi și studenți înscriși în sistemele de școlarizare, față de numărul de persoane, 

domiciliate în cadrul teritoriului analizat. Județul Ilfov, la nivelul tuturor formelor de învățământ, deține o 

rată brută de cuprindere de 55,8%, motivul fiind dat de faptul că numărul unităților de învățământ este redus, 

iar majoritatea persoanelor optează pentru școlarizare în cadrul municipiului.  

Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar a fost de 77,52%, la nivelul regiunii București-Ilfov, 

valoare situată sub media țării, de 80,9%. Numărul celor înscriși fiind de 55 330 de persoane (2017/2018), la 

nivelul regiunii, dintre care majoritatea regăsindu-se în municipiul București, mai exact 44 893 de persoane.  

Gradul de cuprindere în învățământul primar, la nivelul regiunii București-Ilfov, se situează peste media 

națională, îndicând o valoare de peste 87% și un număr de 109 991 de persoane înscrise, dintre care 90 113 

de elevi urmează o formă de școlarizare primară în cadrul municipiului București.  

Învățământul gimnazial prezintă un grad de ocupare de peste 80%, la nivel național, în timp ce regiunea 

București-Ilfov indică o valoare de 86,5%, pentru anul școlar 2017/2018, reprezentând un număr de 73 583 

de persoane.  

Raportat învățământului secundar, regiunea se situează peste media țării, indicând în anul școlar 2017/2018 

o pondere de 119,9%. Județul Ilfov prezintă o pondere relativ redusă a gradului de cuprindere, mai exact de 

60,4%, situația fiind explicată prin existența unui număr redus de unități școlare de nivel secundar, populația 

optând astfel pentru realizarea studiilor în cadrul municipiului București. 

În ceea ce privește rata brută de curpindere în învățământul superior, municipiul București se situează cu 

mult peste media țării, de 31,9%, înregistrând în anul școlar 2017/2018 o valoare de peste 237%.  

 
Fig. 38 Rata brută de cuprindere în învățământ, pe niveluri de educație, la nivelul regiunii București-Ilfov, al 

județului Ilfov și al municipiului București, în anul școlar 2017/2018, prelucrat după INS tempo online: SCL103G și 

POP108B – Iunie 2019 

Evoluția gradului de cuprindere în învățământ, la nivelul regiunii București-Ilfov relevă o creștere constantă începând cu 

anul școlar 2012/2013 pentru toate nivelurile de învățământ, de la 95,74%, la 112,39% în anul școlar 2017/2018. 
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ultimii ani se înscrie pe un trend ascendent, de la 85,6% (87 134 de persoane) în anul școlar 2015/2016, la peste 87%, 

mei exact 109 991 de persoane. Învățământul gimnazial prezintă o dinamică lentă, dar descendentă, ponderea 

populației școlare reducându-se de la începutul perioadei analizate, până în prezent cu aproximativ 4 procente. 

Învățământul secundar se află de asemenea înscris pe un trend descendent, 113,6% (84 494 de înscriși) în anul școlar 

2012/2013, la 104,2% (77 352 de elevi înscriși) în 2017/2018. Nivelul superior indică valori supraunitare, pe durata 

întregii perioade analizate, motivul fiind dat de faptul că regiunea este unul dintre cele mai importante centre pentru 

învățământul universitar, atrăgând mase importante de studenți. Astfel, începând cu anul școlar 2014/2015 până în 

prezent, se poate observa o creștere cu cca. 20%  a ponderii populației școlare, reprezentând aproximativ 6 000 de 

persoane. 

Tabel. nr. 6 Evoluția ratei brute de cuprindere în învățământ (%), pe niveluri de învățământ, la nivelul regiunii 

București-Ilfov, în perioada 2012-2018 

Nivel de 

învățământ 

Anul 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Preșcolar 75,19 71,02 72,54 70,82 71,75 77,52 

Primar 83,46 85,37 87,27 85,61 84,42 87,44 

Gimnazial 90,60 91,58 90,19 91,65 92,67 86,57 

Secundar 113,69 112,27 109,02 104,71 102,56 104,27 

Superior - - 168,47 174,65 182,52 186,49 

Total  95,74 96,40 110,64 109,78 110,69 112,39 

*Sursa: Prelucrat după INSSE: INS tempo online: SCL103G și POP108B – Iulie 2019 

La nivel național, învățământul liceal cuprinde trei filiere: teoretică, tehnologică și vocațională, la care se 

adaugă învățământul profesional și cel dual. 

În ceea ce privește numărul elevilor înscriși în învățământul liceal filiera teoretică, la nivel național, în anul 

școlar 2017/2018, s-au înregistrat 318 168 de elevi, reprezentând 34,81% din totalul persoanelor cuprinse în 

învățământul liceal. Regiunea București-Ilfov indică un număr de 44 677 de persoane, fiind situată pe poziția 

a treia la nivel național, însă regiunea indică o pondere de 60,36% a elevilor înscriși în învățământul liceal, 

filiera teoretică, față de media României. În perioada 2012-2018 numărul elevilor înscriși în învățământul 

liceal (filiera teoretică) indică o dinamică fluctuantă, dar care în ultimii ani se înscrie pe un trend ascendent, 

de la 43 364 de elevi, în anul școlar 2015/2016, la 44 677 în 2017/2018, cu alte cuvinte reliefându-se o 

creștere cu peste 1 300 de persoane, în cazul regiunii București-Ilfov.  

Raportat filierei tehnologice, se observă înscrierea pe un trend descendent a numărului de elevi înscriși în 

ultimii ani, astfel de la 407 009 persoane în anul școlar 2012/2013, în prezent sunt înregistrați doar 244 121 

de elevi, la nivel național. Numărul cel mai ridicat de elevi care frecventează învățământul liceal filiera 

tehnologică, în anul școlar 2017/2018, îl deține regiunea Nord-Est, cu 47 293 de persoane, în timp ce regiunea 

București-Ilfov indică cel mai redus număr, în raport cu celelalte regiuni, mai exact de 23.283 de elevi. Rata 

de cuprindere în cadrul filierei tehnologice prezintă o pondere de 31,53% de elevi raportată totalului 

populației cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani.  

Filiera vocațională deține valori reduse, la nivel național, atât în ceea ce privește numărul celor înscriși, cât și 

în ceea ce privește rata ce cuprindere în învățământ. În anul școlar 2017/2018, la nivel național, numărul 

celor înscriși în învățământul vocațional a fost de 78 977 de persoane, reprezentând 8.15% din numărul 

elevilor înscriși în învățământul liceal.  

Învățământul profesional, în anul școlar 2017/2018, indică un număr de 90 205 elevi înscriși la nivelul țării, 

reprezentând 9,72% din totalul grupei de vârstă școlară. Regiunea București-Ilfov prezintă cel mai redus grad 



37 
 

de cuprindere în învățământul liceal filiera profesională, față de celelalte regiuni ale țării, cu 4,24% (3 139 

elevi), în timp ce ponderea cea mai ridicată o deține regiunea Centru, cu 12,70%(13 817). 

 
Fig. 39 Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal, pe filiere, la nivelul regiunilor de dezvoltare,  în anul 

școlar 2017/2018, prelucrat după INSSE: INS tempo online: SCL103G – Iulie 2019 

 
Fig. 40 Rata brută de cuprindere în învățământul liceal, pe filiere, la nivel național și al regiunilor de dezvoltare,  în 

anul școlar 2017/2018, prelucrat după INSSE: INS tempo online: SCL103G și POP108B – Iulie 2019 

Învățământul postliceal și de maiștri cuprinde în anul școlar 2017/2018 un număr de 91 889 de elevi înscriși 

la nielul țării. Dinamica școlarilor se află în scădere față de anul școlar 2012/2013, când se înregistrau 92 854 

de elevi. În ultimii ani, dinamica efectivelor de elevi din învățământul postliceal, la nivelul regiunii București-

Ilfov se înscrie pe un trend descendent (9 985 de persoane), scăderea cea mai accentuată având loc  începând 

cu anul școlar 2013/2014 (10 386 elevi).  

2.4.5.4. Rata abandonului în învățământul preuniversitar 

Rata abandonului școlar evidențiază ponderea persoanelor care au încetat frecventarea școlii. La nivel 

național, abandonul școlar este cauzat, de regulă, de situația socio-economică precară a familiilor, la care se 

adaugă neimplicarea părinților în situația școlară a copiilor lor.  
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Cea mai redusă rată a abandonului școlar, la nivelul țării, se înregistrează în învățământul primar, fiind situată, 

în anul școlar 2016/2017, în jurul valorii de 1,5%. Regiunea București-Ilfov prezintă o rată a abandonului de 

1,2%, aceasta marcând o ușoară descendență față de anii școlari anteriori. Rata abandonului pentru 

învățământul gimnazial, la nivelul regiunii București-Ilfov indică o valoare de 1,4%, situată sub media țării 

(1,8%), pentru anul școlar 2016/2017. În ceea ce privește învățământul liceal, în regiunea București-Ilfov, rata 

abandonului are cele mai reduse valori de la nivel național, de 2,1 %, alături de regiunea Sud-Muntenia, în 

timp ce regiunea Centru prezintă cele mai ridicate valori, respectiv de 3,6% (2016/2017). Pentru învățământul 

postliceal, regiunea București-Ilfov indică cea mai scăzută pondere a abandonului, de la nivel național, pentru 

anul școlar 2016/2017, de 5,2%, în timp ce media României este situată în jurul valorii de 10%. 

 
Fig.41  Rata abandonului, în învățământul preuniversitar, la nivelul regiunii București-Ilfov, în anul școlar 

2016/2017, prelucrat după INSSE: INS tempo online SCL113B – Iulie 2019 

2.4.5.5. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional este un indicator ce cuprinde persoanele cu vârstă între 

18-24 de ani, care au absolvit o formă de școlarizare de nivel secundar inferior, dar care, în anul școlar de 

referință, nu au urmat nicio formă de învățământ.  

Conform datelor emise de Eurostat, 

România se află peste media europeană 

în ceea ce privește rata abandonului 

școlar timpuriu, astfel în anul 2018 a fost 

înregistrată o valoare de 16,4%, în timp 

ce media europeană se situează în jurul 

valorii de 10,6%. În ultimii ani, la nivel 

național, evoluția ratei abandonului 

școlar se află pe un trend ușor 

descendnt, de la 18,1% în 2014, la 16,4 

în prezent. Regiunea București-Ilfov 

deține cele mai reduse valori, de la nivel 

național, ale ratei abandonului timpuriu, 

pe durata întregii perioade analizate, în 

anul 2018 înregistrându-se o pondere de 

8%. Valorile reduse ale abandonului 

școlar de la nivelul regiunii București-

Ilfov sunt explicate prin existența 
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39 
 

infrastructurii de învățământ mai ridicată față de cea regăsită la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare, la 

care se adaugă dezvoltarea economică mai ridicată a persoanelor din regiune. Regiunea cu cea mai mare 

pondere a abandonului timpuriu este Sud-Est, cu 21,3%, fiind urmată de Nord-Est, cu 19,5 procente. Adesea, 

abandonul școlar timpuriu se înregistrează mai frecvent în rândul populației masculine. La nivel european, în 

anul 2018, 12,2% din persoanele de sex masculin, cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, nu au urmat o formă 

de școlarizare, după absolvirea unei forme de învățământ secundar inferior, în timp ce 8,9% din persoane 

erau de sex feminin. La nivel național, decalajul dintre sexe este mai redus, de 6 procente pentru anul 2018, 

mai exact, 16,7% dintre persoanele care au abandonat prematur studiile erau de sex masculin și 16,1% de 

sex feminin. 

2.4.5.6. Personalul didactic 

În perioada 2012-2017, la nivel național, numărul personalului didactic se află în scădere, mai exact, în anul 

2017, efectivele s-au redus cu peste 8 900 de persoane, de la 245 174 de persoane, în anul școlar 2012/2013, 

la 236 208, în 2017/2018. Regiunea București-Ilfov prezintă o creștere lentă a pesonalului didactic, cu 4,75%, 

față de 2012/2013, mai exact, de la 27 443 de persoane, la 28 747 de persoane în anul școlar 2017/2018. 

În ceea ce privește nivelurile de educație, învățământul preșcolar, la nivel național, indică existența unui 

număr de 34 720 de cadre didactice (2017/2018). Regiunea București-Ilfov înregistrează în anul 2017/2018 

un număr de 3996 de cadre didactice. Raportul dintre elevii înregistrați în cadrul Regiunii București-Ilfov și 

numărul profesorilor37 (2017/2018) reliefează faptul că unui cadrul didactic din învățământul preșcolar îi 

revine un număr de aproximativ 14 elevi.  

Învățământul primar indică existența a 48 935 de cadre didactice la nivel național, în anul 2017/2018, valoare 

mai redusă față de anul școlar 2012/2013, cu peste 1 600 de persoane. Regiunea București-Ilfov indică o 

creștere a numărului cadrelor didactice din învățământul primar, cu aproximativ 12,4% față de anul 2012, în 

prezent înregistrându-se 4 733 de persoane. Conform raportului dintre numărul elevilor care revin unui cadru 

didactic, în anul 2017/2018, Regiunea București-Ilfov deține cea mai ridicată valoare de la nivel național, 

respectiv unui cadru didactic îi revine un număr de aproximativ 23 de elevi. 

Numărul cadrelor didactice, de la nivelul țării, din învățământul gimnazial este de 68 248 de persoane, în anul 

școlar 2017/2018, numărul reducându-se cu aproximativ 6,5%, față de valoarea înregistrată în anul școlar 

2012/2013. În cazul regiunii București-Ilfov numărul personalului din învățământul gimnazial a crescut cu cca. 

5,9% față de anul școlar 2012/2013. Regiunea deține cel mai mare număr de elevi (înregistrați în învățământul 

gimnazial) raportați unui cadru didactic, respectiv de 13 elevi, iar cea mai redusă valoare se înregistrează în 

cazul regiunii Sud-Vest Oltenia, cu cca. 9 elevi per cadru didactic.  

Nivelul liceal din România însumează un total de 54 257 de cadre didactice în anul școlar 2017/2018, valoarea 

marchează dinamica descendentă a evoluției numărului personalului din educație, mai exact cu 5,2% față de 

valoare înregistrată în anul școlar 2012/2013. Regiunea București-Ilfov indică existența a 5 480 de profesori 

pentru anul școlar analizat, totodată arealul analizat se caracterizează prin cel mai ridicat număr de elevi 

raportati unui cadru didactic, respectiv de aproximativ 13. 

Învățământul postliceal, la nivelul regiunii București-Ilfov cuprinde un număr redus de cadre didactice, 

respectiv de 186, pentru anul școlar 2017/2018. Regiunea cu cel mai ridicat număr de elevi raportati unui 

cadru didactic este Nord-Vest, cu 94 de elevi, în timp ce regiunea București-Ilfov deține cea mai redusă 

valoare, mai exact de 17 elevi/1 cadru didactic (2017/2018). 

 

                                                           
37 Numărul elevilor ce revin unui cadru didactic s-a calculat prin raportarea numărului elevilor înregistrați într-un nivel 
de educație, în anul de referință, la numărul de profesori din nivelul de învățământ și anul corespunzător. 



40 
 

În ceea ce privește învățământul universitar, la nivelul țării sunt înregistrați 26 266 de profesori, dintre care 

cei mai mulți se regăsesc în regiunea București-Ilfov (8 429 – în anul școlar 2017/2018), motivul fiind dat de 

existența cererii de școlarizare din mediul universitar extrem de ridicată, la care se adaugă și existența celui 

mai mare număr de instituții de învățământ superior din țară. Raportul dintre numărul studenților ce revin 

unui cadru didactic relevă o valoare de 21 de studenți  în anul școlar 2017/2018. 

 
Fig. 43 Numărul cadrelor didactice, pe niveluri de educație, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pentru anul școlar 

2017/2018, prelucrat după INSSE: INS tempo online SCL104C – Iulie 2019 

2.4.6. Structura și dinamica resurselor de muncă  

2.4.6.1. Dinamica resurselor de muncă 

Resursele de muncă, la nivel național înregistrează existența a 12 432 000 de persoane, din care 67,3% 

figurează ca populație ocupată, în anul 2017, conform datelor furnizate de INS. Raportat regiunii București-

Ilfov (în anul 2017), au fost înregistrați în total 1 545 400 de persoane, dintre care 768 500 de sex masculin.  

Populația activă reprezintă numărul total al populației disponibile care furnizează forță de muncă în vederea 

obținerii bunurilor și a serviciilor, fiind incluse atât persoanele ocupate, cât și cele aflate în șomaj, în anul de 

referință.38 

Populația activă, la nivel național înregistrează în anul 2017, 8 717 900 de persoane, dintre care cca. 54% (4 

766 2000 de persoane) sunt de sex masculin. Regiunea București-Ilfov deține cel mai ridicat număr de 

persoane active de la nivel național, de 1 388 200 de persoane (în anul 2017),  dintre care 51,6% sunt de sex 

masculin. Din punct de vedere evolutiv, numărul populației active a scăzut față de anul 2012 cu 3,9%. La 

nivelul regiunii, rata anuală de creștere raportată perioadei analizate indică o creștere a populației active cu 

1,9%. Județul Ilfov furnizează regiunii 13,8% din totalul populației active, reprezentând 192 300 de persoane 

(2017).  

                                                           
38 http://www.insse.ro/cms/files/IDDT2012/Metadate_IDDT/T1_1.Populatia%20activa%20-
%20total%20si%20in%20varsta%20de%20munca%20(15-64%20ani)_rev_2015.htm 
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Fig. 44 Numărul populației active, pe sexe, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2017 prelucrat după INSSE: INS 

tempo online FOM102A – Iulie 2019 

În ceea ce privește populația în vârstă de muncă, în anul 2017, regiunea București-Ilfov deține cele mai 

ridicate resurse, în raport cu celelalte regiuni, respectiv de 1 520 400 de persoane, dintre care 50,5% 

reprezintă populația de sex masculin (768 500 de persoane). Populația în curs de pregătire profesională 

reliefează existența a 157 200 de persoane, în anul 2017, la nivelul regiunii București-Ilfov. La nivelul 

regiunilor de dezvoltare, în anul 2017, regiunea Nord-Est a înregistrat cea mai numeroasă populație șomeră 

din totalul resurselor de muncă disponibile, respectiv de 66 500 de persoane. Regiunea București-Ilfov indică 

cele mai reduse valori ale efectivelor populației șomere, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, mai 

exact de 19 500 de persoane (2017). Raportat populației în vârstă de muncă care nu lucrează, regiunea 

București-Ilfov indică în anul 2017 existența a 15 900 de persoane din totalul resurselor de muncă disponibile 

în regiune.  

 
Fig.45 Resursele de muncă disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2017 prelucrat după INS – 

Câștigurile salariale și costul forței de muncă, Anul 2017 – Iulie 2019 

2.4.6.2. Ocuparea forței de muncă  

La nivel național, în ultimii 5 ani (2012-2016), se observă înscrierea pe un trend descendent a numărului 

populației ocupate. Astfel față de anul 2012, în anul 2016, populația ocupată a scăzut cu cca. 2,94%, 

reprezentând 252 000 de persoane. Anul 2017 marchează o creștere cu aproximativ 49 000 de persoane, față 

de anul precedent. În perioada 2012-2017, rata anuală de creștere, la nivel național se află în scădere cu 

0,48%. 
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Regiunea București-Ilfov, în anul 

2017, cuprinde cea mai numeroasă 

populație ocupată, comparativ cu 

celelalte regiuni de dezvoltare (1 368 

700 de persoane), din care 

aproximativ 51% sunt de sex 

masculin, aceasta este urmată de 

regiunea Nord-Vest, cu 1 179 800 de 

persoane.  

Numărul populației ocupate, la nivelul 

regiunii București-Ilfov, în anul 2017, a 

crescut cu 9,47%, față de valoarea 

înregistrată în 2012 (1 239 000 de 

persoane). Rata anuală de creștere 

relevă o evoluție ascendentă, în 

ultimii 6 ani, a persoanelor ocupate, 

cu aproximativ 2%. Municipiul București concentrează cca. 86% (2017) din totalul populației ocupate de la 

nivelul regiunii București-Ilfov, iar din punct de vedere evolutiv, în perioada 2012-2017, rata anuală de 

ocupare a populației a crescut cu 1,9%. 

 
Fig. 47 Numărul populației ocupate, pe sexe, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2017, prelucrat 

după INSSE: INS tempo online FOM103D – Iulie 2019 

 
Fig. 48 Dinamica populației ocupate (nr. pers.), la nivelul regiunii București-Ilfov, al municipiului București și al 

județului Ilfov, în perioada 2012-2017, prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM116A – Iulie 2019 
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perioada 2012-2017, prelucrat după INSSE: INS tempo online 
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La nivel regional, în anul 2017, București-Ilfov 

indică cel mai redus număr al populației ocupate 

în sectorul primar, respectiv de 27 500 de 

persoane, la popul opus aflându-se regiunea 

Nord-Est, care înregistrează cea mai numeroasă 

populație ocupată având 348 400 de persoane. În 

ceea ce privește sectorul secundar, regiunea 

București-Ilfov relevă existența a 354 100 de 

persoane ocupate, reprezentând de altfel cca. 

26% din totalul populației ocupate a regiunii, din 

care 35,9% sunt de sex feminin. Regiunea 

București-Ilfov deține cel mai ridicat număr al 

persoanelor ocupate în sectorul terțiar, ajungând 

la aproape 1 milion de persoane, în anul 2017, 

reprezentând cca. 70% din totalul populației 

ocupate (51,6% sunt de sex feminin). Regiunea cu 

cel mai redus număr al populației angrenate în sistemul terțial este Sud-Vest Oltenia, cu 295 800 de persoane. 

Dinamica sectoarelor de activitate, la nivelul regiunii București-Ilfov, din ultimii 6 ani, relevă creșterea tot mai 

accentuată a numărului de persoane angrenate în sectorul terțiar, față de anul 2012, numărul persoanelor 

active în acest sector economic a crescut cu aproximativ 20%. Sectorul secundar indică o dinamica fluctuantă, 

dar care per total se înscrie pe un trend ascendent, în perioada 2012-2017 rata anuală de creștere a fost 

1,9%. În ceea ce privește sectorul primar, la nivelul regiunii București-Ilfov, se poate observa reducerea 

efectivelor de populație ocupată față de anul 2012, cu peste 10500 de persoane. 

 
Fig. 50 Numărul populației ocupate, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pe sectoare principale ale economiei, în anul 

2017, prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM103D și INS – Câștigurile salariale și costul forței de muncă, Anul 

2017  – Iulie 2019 
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Fig. 51 Dinamica numărului de persoane ocupate, pe sectoare principale ale economiei, în perioada 2012-2017, 

prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM103D – Iulie 2019 

În ceea ce privește structura 

populației ocupate în funcție de 

nivelul de educație absolvit, la 

nivelul regiunii București-Ilfov, în 

anul 2017, se înregistrează 

aproximativ 483 000 de persoane 

ocupate cu studii superioare, 

valoare în creștere față de anul 

2014, când se înregistrau cca 447 

000 de persoane. Raportat 

persoanelor ocupate, cu studii 

postliceale, în anul 2017 se 

înregistrau 45 000 de persoane, 

situație în creștere față de anul 

2014, când numărul persoanelor ocupate cu studii postliceale era de cca. 43 000. La nivel regional, numărul 

persoanelor cu studii liceale care ocupă un loc de muncă este în creștere față de anul 2014, cu aproximativ 

56 000 de persoane (434 000 de persoane ocupate în anul 2017). Persoanele ocupate, fără studii absolvite 

sau de nivel primar au fost în număr de 7 000 în anul 2017, valoare cu cca. 50% mai redusă față de anul 2014.  

Rata de ocupare a resurselor de muncă, relevă faptul că regiunea București-Ilfov deține cea mai ridicată 

pondere, în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv de 88,6%, în anul 2017. Din punct de vedere 

evolutiv, rata de ocupare a resurselor de la nivelul regiunii a crescut cu aproximativ 8,3% față de valoarea 

înregistrată în anul 2012. Municipiul București indică o rată de ocupare a resurselor de muncă de 96,3%, în 

timp ce județul Ilfov înregistrează o valoare de aproximativ 60%, în anul 2017. 

 
Fig. 53 Rata de ocupare a populației (%), la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2017, prelucrat după INSSE: INS 

tempo online FOM103D – Iulie 2019 

2.4.6.3. Numărul șomerilor 

La nivel național, în anul 2018 numărul șomerilor a fost de 288 896 de persoane, dintre care 55,2% sunt de 

sex masculin. În perioada 2012-2018 se observă o reducere anuală a numărului șomerilor cu aproximativ 

8,5%. Față de anul 2012, în anul 2018, numărul populației șomere a scăzut cu 41%, reprezentând o diferență 

de 204 879 de persoane. La nivelul celor două genuri, populația masculină șomeră este mai numeroasă față 

de cea feminină, cu aproximativ 30 000 de persoane, în anul 2018.   
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Fig. 54 Dinamica numărului șomerilor, pe sexe, la nivel național, în perioada 2012-2018, prelucrat după INSSE: INS 

tempo online SOM101B – Iulie 2019 

Regiunea București-Ilfov, în perioada 2012-2018, indică o scădere treptată a numărului de șomeri, cu 6,3% 

anual, față de anul 2012, numărul șomerilor s-a redus în cadrul regiunii cu 32%, de la 25 069, în 2012, la 17 

009 de persoane (în anul 2018). Decalajul dintre genuri relevă existența unui număr mai ridicat al persoanelor 

șomere de sex feminin, în anul 2018, diferența fiind de aproximativ 1 000 de persoane. În perioada 2012-

2018 numărul persoanelor șomere de sex feminin s-a redus cu 6,2% anual, în timp ce, în cazul populației 

masculine, scăderea a fost de 6,4%.  Municipiul București însumează 15 710 persoane șomere, dintre care 

46% sunt de sex masculin.  Anual numărul șomerilor înregistrați la nivelul municipiului s-a redus cu 5,4%, iar 

față de anul 2012, în prezent numărul persoanelor șomere a scăzut cu 46%, de la 10 107 în anul 2012, la 7 

233 în 2018. 

 

 

Rata șomajului relevă raportul dintre numărul șomerilor înregistrați și numărul populației active. La nivelul 

țării, rata șomajului a înregistrat în anul 2017 o valoare de 4%, evidențiând o scădere lentă, de la 5,4% în 

2012, la 4% în 2017. Regiunea București-Ilfov indică valori situate sub media națională, respectiv de 1,4% în 

anul 2017, valoare în scădere față de 2012, cu 0,6%. În ceea ce privește rata șomajului din cadrul populației 

masculine, aceasta este situată în jurul valorii de 1,3%, prezentând o creștere față de anul 2012 cu 0,5%.  

Raportat populației feminine, dinamica ratei șomajului se află în scădere, de la 2,1% în anul 2012, la 1,7% în 

2018.  
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Fig. 56 Dinamica populației șomere, pe sexe, la 

nivelul regiunii București-Ilfov,  în anul 2018, 

prelucrat după INSSE: INS tempo online SOM101B – 

Iulie 2019 
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Șomajul de lungă durată (BIM) cuprinde populația aflată în șomaj de 12 luni și peste. Importanța acestui 

indicator este dată de faptul că persoanele aflate în șomaj de mult timp întâmpină dificultăți mult mai ridicate 

în vederea integrării pe piața muncii. Raportat perioadei analizate, rata șomajului de lungă durată prezintă o 

dinamică descendentă, de la 1,2% în anul 2012, la 0,6% în 2017. Cea mai ridicată valoare a ratei șomajului de 

lungă durată se înregistrează în anul 2013, de 2,0%. Raportat mediilor de rezidență se înregistrează o pondere 

mai ridicată a ratei șomajului în cazul mediului rural, respectiv de 1,5% în anul 2017, dinamică ce se situează 

de altfel pe un trend descendent, cu 1%, față de valoarea înregistrată în anul 2012. Cea mai ridicată valoare 

s-a înregistrat însă în anul 2013, respectiv de 4%. Mediul urban din cadrul regiunii indică o dinamică ce 

oscilează pe durata perioadei analizate, înregistrând valoarea cea mai ridicată în anul 2013, de 1,8%. În 

prezent, la nivelul mediului urban valorile ponderii șomajului de lungă durată se mențin la 0,5%.  

Evoluția ratei șomajului (BIM) de lungă durată în rândul tinerilor (6 luni și peste) oscilează pe durata perioadei 

analizate. Cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor s-a înregistrat în anul 2013, de 10,5%, iar în 

prezent aceasta se situează în jurul valorii de 8,7%. În ceea ce privește cele două sexe, se evidențiază o ușoară 

predominanță a șomerilor în rândul populației masculine, mai exact în anul 2017 se înregistra o pondere de 

8,9%, iar în cazul persoanelor de sex feminin valorile au fost de 8,5%. Decalajul dintre cele două medii de 

rezidență de la nivelul regiunii este unul accentuat. În anul 2017, mediul rural indică o pondere a șomerilor 

în rândul tinerilor de 26,7%, aceasta reprezentând de altfel cea mai ridicată valoare din întreaga perioadă 

analizată. Dinamica ponderii șomerilor în rândul tinerilor din mediul urban se află în scădere, în prezent fiind 

înregistrată o valoare de 4,2%, față de 7,6% în anul 2012.    

2.4.6.4. Persoane inactive 

Regiunea București-Ilfov indică în anul 2017 o pondere de 26,8% a persoanelor inactive (15-64 de ani). Din 

2014, până în prezent, dinamica indicatorului se înscrie pe un trend descendent, respectiv ponderea 

persoanelor inactive a scăzut cu 3,7%, față de valoare înregistrată în anul 2014 (30,5% persoane inactive). La 

nivelul celor două genuri se reliefează existența unei ponderi mai ridicate a personalor inactive de sex 

feminin, cu alte cuvinte, în 2017 se înregistrau 33,3% persoane inactive de sex feminin și un procent de 19,7 

persoane de sex masculin. Față de anul 2014 ponderea inactivității din rândul feminin s-a redus cu 4 procente, 

în timp ce dinamica din rândul populației masculine a scăzut cu 2,8%.  La nivelul celor două medii de rezidență 

se înregistrează o pondere mai ridicată a persoanelor inactive ce trăiesc în mediul rural, respectiv de 29,6%, 

în anul 2017, în timp ce în mediul urban se înregistrează doar 26% de persoane inactive pe piața muncii. 

Ponderea persoanelor inactive din mediul rural s-a redus considerabil față de anul 2014, mai exact cu 14,4%, 

în timp ce mediul rural se înregistrează o scădere de doar 3%. 

2.4.6.5. Locuri de muncă vacante 

La nivel național, locurile de muncă vacante au crescut din 2012 până în 2018 cu peste 35 700 de posturi. 

Cele mai numeroase locuri de muncă vacante se înregistrează la nivelul regiunii București-Ilfov, respectiv de 

peste 16 600 de posturi în anul 2018. Pe durata perioadei analizate numărul acestora prezintă o rată de 

creștere anuală de 16,3%. Față de anul 2012, locurile de muncă vacante au crescut cu aproape 10 000 de 

posturi la nivelul regiunii.   
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Fig. 57 Totalul locurilor de muncă vacante, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2012 și respectiv 2018,  

prelucrat după INSSE: INS tempo online LMV102B – Iulie 2019 

În ceea ce privește locurile de muncă vacante (2018) de la nivelul sectoarelor principale ale economiei 

naționale se observă faptul că cele mai numeroase posturi se regăsesc la nivelul sectorului terțiar. Regiunea 

București-Ilfov deține cel mai mare număr de posturi vacante din sectorul terțiar (respectiv de 14 062), fiind 

urmată de regiunea Vest, cu 5 542 locuri vacante în anul 2018. Sectorul secundar indică existența a 2 457 de 

locuri de muncă la nivelul regiunii București-Ilfov, valoare aflată în creștere față de anul 2 012, cu peste 1 300 

de posturi. În ceea ce privește sectorul primar, sunt înregistrate 142 de locuri vacante la nivelul regiunii 

București-Ilfov, în anul 2018.  

 
Fig. 58 Totalul locurilor de muncă vacante, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pe sectoare principale ale economiei 

naționale, în anul 2018,  prelucrat după INSSE: INS tempo online LMV102B – Iulie 2019 

2.4.6.6. Numărul mediu de salariați  

La nivel național, numărul mediu de salariați, în anul 2017 a fost de 4 945 868 de persoane, valoare mai mare 

cu 11,3% față de anul 2012. Regiunea București-Ilfov cuprinde cel mai mare număr mediu de salariați, 

comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv de 1 056 169 de persoane în anul 2017, fiind urmat 

de regiunea Nord-Vest cu 681 859 de persoane. Raportat perioadei analizate, la nivelul regiunii București-

Ilfov numărul mediu de salariați prezintă o rată medie anuală de creștere de 2,8%. Din totalul salariaților 

înregistrați în anul 2017 la nivelul regiunii București-Ilfov 52%  dintre aceștia sunt de sex masculin. În perioada 

2012-2017 rata de creștere a numărului de angajați de sex masculin a crescut cu 2,6%, în timp ce la nivel 

feminin se înregistrează o creștere cu 3,1%.  
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Raportat sectoarelor principale ale 

economiei, la nivelul regiunii București-Ilfov 

se înregistrau 4 898 de salariați în sectorul 

primar (agricultură, silvicultură și pescuit), 

dintre care 73% sunt de sex masculin. 

Raportat perioadei analizate, rata de creștere 

a numărul salariaților de sex feminin, din 

sectorul primar se află pe un trend 

descendent cu 4,4%, în timp ce în cazul 

populației masculine, rata de creștere a 

numărul de salariați a crescut cu 3,3%.  

Sectorul secundar cuprinde în anul 2017, 232 

743 de persoane salariate, dintre care, cei 

mai mulți sunt angrenați în industrie, 

respectiv 14 6342 de persoane.  Sectorul 

terțiar cuprinde 81 8528 de persoane 

salariate, dintre care cei mai numeroși 

salariați sunt regăsiți în ramura de servicii 

(609 653 de persoane -2017).  

 

2.4.7. Starea de sănătate, personal medico-sanitar 

2.4.7.1. Durata medie a vieții 

Speranța de viață la naștere indică starea de sănătate a unei populații. Regiunea București-Ilfov prezintă o 

durată medie a vieții de 77,56 ani, cu diferențieri la nivel teritorial, precum și la nivelul mediilor de rezidență. 

Cu alte cuvinte, județul Ilfov prezintă valori ale speranței de viață la naștere de 75,78 ani, iar municipiul 

București 77,88 ani. Decalajele la nivelul mediilor de rezidență relevă o durată medie a vieții mai ridicată în 

mediul urban, respectiv 77,78 ani, în ceea ce privește regiunea București-Ilfov și cca 76,33 ani, în cazul 

județului Ilfov. Ecartul cel mai reprezentativ se înregistrează la nivelul celor două sexe, unde persoanele de 

sex feminin indică o durată medie a vieții de 80,48 ani, în timp ce populația de sex masculin înregistrează o 

medie 74,33 ani, pentru regiunea București-Ilfov. Diacronic, din 2012 până în prezent, speranța de viață la 

naștere prezintă o creștere succesivă la nivelul întregului teritoriu analizat, astfel regiunea București-Ilfov 

înregistrează o rată de creștere anuală de 0,18%. 

2.4.7.2. Gradul de îmbătrânire demografică 

Gradul de îmbătrânire demografică relevă creșterea relativă a numărului populației în vârstă de 65 de ani și 

peste, raportată la totalul populației. Accentuarea acestui fenomen poate afecta, în timp, în mod negativ, 

procesele desfășurate la nivel economic, social și chiar politic, dintr-o comunitate. Rezumând,  populația 

respectivă va necesita resurse tot mai numeroase, pe o durată mai mare de timp pentru a fi susținută. 

Regiunea București-Ilfov prezintă o creștere destul de accentuată a ponderii populației îmbătrânite, astfel, în 

2012 se înregistra o valoare de 14,18%, iar în prezent aceasta a crescut la 16,45%. La nivelul județului Ilfov se 

poate observa o tendință de scădere lentă a gradului de îmbătrânire demografică, în anul 2012 populația 

vârstnică reprezenta 13,20%, iar în prezent aceasta constituie 12,69% din populația totală. Această scădere 

poate fi explicată prin migrarea persoanelor tinere către localitățile din proximitatea capitalei.  
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Situația municipiului București semnalează amplificarea fenomenului de îmbătrânire demografică, dacă în 

anul 2012 se înregistra o pondere de 14,33%, în prezent, populația vârstnică reprezintă undeva la 17,21% din 

populația totală. 

 
Fig. 60 Dinamica gradului de îmbătrânire demografică (%) la nivelul regiunii București-Ilfov, a județului Ilfov și al 

municipiului București, în perioada 2012 – 2018, prelucrat după INS tempo online: POP108B – mai 2019 

 

 

2.4.7.3. Nivel de trai, grad de sărăcie, raport de dependență socială  

La nivel european, gradul de sărăcie este monitorizat prin metoda relativă, indicator utilizat în contextul 

existenței unor decalaje importante între nivelul de trai al statelor membre și imposibilitatea stabilirii unui 

prag minim valabil la nivelul tuturor statelor membre, astfel se vizează asigurarea unui standard de viață 

înalt, specific nivelurilor de dezvoltare din fiecare țară. Sărăcia relativă reprezintă un indicator ce reflectă 

inposibilitatea unei persoane de a atinge un nivel de trai obținut de persoanele din statul respectiv. Acest 

indicator se determină pentru pragul de 60% din media veniturilor disponibile pe adult-echivalent.39 În 

vederea monitorizării valențelor multidimensionale ale sărăciei, la nivel european, în cadrul Programului 

Europa 2020 pentru promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei, a fost elaborat un indicator al 

riscului de sărăcie și excluziune socială, care reflectă ponderea persoanelor din totalul populației aflate în cel 

puțin una din situații: veniturile disponibile sunt inferioare pragului de sărăcie; persoanele se află în stadiul 

de deprivare materială severă; trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.40 

La nivelul Uniunii Europene, în perioada 2012-2017, rata sărăciei relative evidențiază existența unor valori 

care se mențin constante,  mai exact între 16.9 – 17.3%. În ceea ce privește regiunea București-Ilfov valorile 

înregistrate sunt situate sub media europeană, dar care se încriu pe un trend ascendent, respectiv ponderea 

persoanelor sărace a crescut de la 2,6% în anul 2012, la 6,1% în anul 2017. Regiunile care indică cele mai 

ridicate valori sunt Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, fiecare cu 33,4%.  

                                                           
39 INS Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, 2017 și INS Tempo Online: SAR102D  
40 INS Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) – SAR111C 
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Fig. 61 Rata sărăciei relative (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al regunilor de dezvoltare, în 

perioada 2012 – 2017, prelucrat după INS tempo online: SAR102D și 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm010/default/table?lang=en – septembrie 2019 

În ceea ce privește rata riscului de sărăcie sau excluziune socială se poate observa faptul că valorile 

înregistrate la nivel național depășesc mediile europene. Astfel la nivelul statelor membre, în perioada 2012-

2018 valorile medii scad de la 24,7% la 22,4 procente (în 2018). Dinamica ratei riscului de sărăcie de la nivel 

național se poziționează pe o traiectorie descendentă, însă superioară față de cele ale statelor europene, mai 

exact în perioada 2012-2018 rata anuală de creștere a scăzut cu cca. 4,5%, de la 31,4% în 2012, la 25% în 

2017. Raportat celorlalte regiuni de dezvoltare, în anul 2017 cele mai ridicate valori s-au înregistrat în 

regiunea Sud-Vest (45,3%) și în Nord-Est (43,9%). 

 
Fig. 62 Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al 

regunilor de dezvoltare, în perioada 2012 – 2017, prelucrat după INS tempo online: SAR111C  și 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00107/default/table?lang=en – septembrie 2019 

Conform Institutului Național de Statistică, rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea persoanelor 

care nu dispun de resurse financiare suficiente, astfel încât să își poată permite minim patru dintre 

următoarele situații: achitarea la timp, fără restanțe a unor utilități și a unor utilități și a altor obligații curente; 

plata unei vacanțe de o săptămână pe an; consumul de carne, pui, paste, cel puțin o dată la două zile; 

posibilitatea de a face față, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute; deținerea unui telefon fix sau 

mobil; deținerea unui televizor color; deținerea unei mașini de spălat; deținerea unui autoturism personal; 

asigurarea plății unei încălziri adecvate locuinței.41 

                                                           
41 INS Rata deprivării materiale severe – SAR112C 
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La nivel european, media deprivării materiale severe se află pe un trend descendent, valorile scăzând de la 

9,9% în anul 2012, la 6,6% în 2017. În ceea ce privește România, valorile sunt situate peste media europeană, 

respectiv de 23,6% în anul 2017. În anul 2017, regiunea București-Ilfov indică o pondere a persoanelor 

deprivate material de 19,1%, valoare în scădere față de anul 2012 de 28,6%.   

 
Fig. 63 Rata deprivării materiale severe (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al regunilor de 

dezvoltare, în perioada 2012 – 2017, prelucrat după INS tempo online: SAR112C  și 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm030/default/table?lang– septembrie 2019 

 

2.4.7.4. Zone Urbane Marginalizate  

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, definește marginalizarea 

urbană ca fiind o concentrare a persoanelor aflate în deprivare materială severă, aflate în anumite zone din 

cadrul așezărilor urbane. Denumirii de zonă urbană marginalizată îi pot fi atribuiți următorii termeni: 

comunități sărace, somunități segregate sau comunități dezavantajate. La baza identificării și analizării 

spațiilor marginalizate se află o serie de criterii precum: capitalul uman, (în care sunt incluse nivelul de 

educație, starea de sănătate a persoanelor, dar și mărimea și compoziția gospodăriilor), gradul de ocupare al 

forței de muncă și condițiile de locuire. În acest context zonele urbane marginalizate pot fi considerate acele 

areale care nu ating pragurile minime ale capitalului uman, gradul de ocupare, precum și condițiile de 

locuire.42 În vedrea îmbunătățirii infrastructurilor și serviciilor slab dezvoltate de care depind comunitățile 

marginalizate (educație, furnizarea de servicii, asistență socială, amenajarea spațiului urban degradat,etc.), 

la care se adaugă inițiativa de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială  

au fost înființate Grupurile de Acțiune Locală (Grupul de Acțiune Locală Sector 243, Grupul de Acțiune Locală 

Sector 3 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală44, Grupul de Acțiune Locală 

Împreună dezvoltăm sector 545; Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 446. 

În conformitate cu Raportul de cercetare – Copii aflați în situație de risc din municipiul București, în sectorul 

1 s-au înregistrat cel mai ridicat număr de cazuri de copii supuși riscului de separare de familie, aflați în 

evidența DGASPC, respectiv 898 copii, dintre care 28 sunt cu dizabilități. Valori ridicate se înregistrează și în 

                                                           
42 Atlasul zonelor urbane marginalizate din România 
43 http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20170911.pdf 
44 http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/36_20170830.pdf 
45 http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/40_20170830.pdf 
46 https://www.ps4.ro/wp-content/uploads/2016/04/pr-ARD-GAL.pdf   
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Sectoarele 5, de 348 persoane, dintre care 43 sunt cu dizabilități și respectiv 4, cu 226 de cazuri. Sectoarele 

2 și 3 indică cele mai reduse valori, 81 de copii în Sectorul 1 și 69 în Sectorul 3. 

La nivelul municipiului București, în anul 2017 au fost raportate 823 de cazuri de abuz, exploatare sau 

neglijență. În Sectorul 6, în anul 2017 au fost înregistrate 138 de cazuri de copii neglijați, în timp ce în Sectorul 

2 au fost raportate, în anul 2017, 149 de cazuri de neglijență precum și 79 de cazuri de abuz emoțional. 

Strategia județului Ilfov semnalează în baza Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate existența a 3 comune care 

se confruntă cu diferite forme de marginalizare, respectiv Găneasa, Vidra și Nuci. Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate indică pentru anul 2011 existența unor procente importante de populație care trăiește în zone 

dezavantajate, respectiv în orașul Buftea și Pantelimon se regăseau cele mai mari procente, de cca. 65,1% în 

Buftea și 58,2% în Pantelimon. Aceste orașe sunt urmate de Măgurele, cu 49,3% și Chitila, cu 45,1%. 

2.5. INFRASTRUCTURA  

 

2.5.1 Infrastructura de transport 

 

2.5.1.1. Poziționare, accesibilitate și conectivitate la reţeaua TEN-T 

Pilonii principali ai reţelei de transport europene sunt reprezentaţi de coridoarele TEN-T (The Trans-European 

Transport Network). Rețeaua transeuropeană de transport este rezultatul politicii Comisiei Europene 

orientată spre implementarea și dezvoltarea unei rețele europene de drumuri, linii de cale ferată, căi 

navigabile interioare, rute maritime, porturi, aeroporturi și terminale feroviare. În sens larg aceasta se 

compune din două niveluri: rețeaua globală care acoperă toate regiunile europene şi rețeaua centrală care 

cuprinde principalele conexiuni din rețeaua globală leagând cele mai importante noduri47.   

                                                           
47 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en 

Fig. 64 Coridorul Rin-Dunăre şi Coridorul Orient / Est-Med parte a reţelei TEN-T centrale 

(sursa: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html) 
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Reţeaua TEN-T primară (centrală) este compusă din nouă coridoare de transport ce se desfăşoară de-a lungul 

întregului continent, dintre acestea Coridorul Orient/Mediterana de Est şi Coridorul Rin – Dunăre traversează 

România, respectiv cel din urma include şi regiunea Bucureşti-Ilfov: 

 Coridorul Rin-Dunăre oferă principala legătură est-vest în Europa continentală. Acesta cuprinde doua 

ramuri,  prima se desfăşoară de-a lungul fluviului Dunărea, iar cea de-a doua urmărește o rută de la 

Frankfurt până la granița slovaco-ucraineană. Proiectele cheie situate de-a lungul coridorului includ 

îmbunătățirea canalului navigabil Dunărea în toate țările riverane.48 

 Coridorul Orient / Est-Med leagă areale extise ale Europei Centrale de porturile de la Marea Nordului, 

Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană. Se axează pe încurajarea dezvoltării acestor porturi 

ca platforme logistice multimodale majore și dezvoltarea de centre economice în Europa centrală cu 

conexiuni modernizate și multimodale pe cale maritimă. 

Dezvoltarea şi intesificarea multimodalităţii reţelei TEN-T a reprezentat permanent o preocupare la nivel 

european în condiţiile în care aceasta se constituie drept un factor major pentru stimularea competitivităţii 

economice şi dezvoltării durabile a întregii Uniunii.  Astfel încât şi în cadrul perioadei 2021-2027 se va pune 

un accent deosebit asupra îmbunătăţirii condiţiilor de transport şi a accesibilităţii în raport cu reţeaua TEN-T 

centrală şi globală, cuprinsă, conform Regulamentului FEDER pentru perioada 2021-2027, în cadrul 

obiectivului de politică 3 “O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC 

regionale”. În acest sens, finanţările se vor îndrepta spre: (ii) dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente 

în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale şi (iii) dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. La nivel general, regiunea Bucureşti-Ilfov 

prezintă o bună conectivitate, comparativ cu celelalte regiunii ale României, atât la reţeaua TEN-T rutieră, cât 

şi la cea feroviară. Municipiul Bucureşti este străbătut de autostrăzile A1, A2 şi A3, de drumurile naţionale 

DN5 şi DN6 părţi componentele ale reţelei TEN-T centrale, precum şi de DN2 aparţinând reţelei TEN-T globale. 

Prin acestea este înlesnită legătura rutieră cu alte capitale şi oraşe europene dintre care se pot aminti: 

Budapesta, Viena, Bratislava, Strasbourg – conexiune asigurată de Cordiorul Rin-Dunăre. Totodata, 

conexiunile la nivel naţional sunt susţiute de infrastructura feroviară, întrucât spre capitală converg patru 

magistrale feroviare (300, 500, 800 şi 900) şi o linie secundară (902) parte a reţelei feroviare TEN-T centrale.  

Referitor la conectivitatea judeţului Ilfov în raport cu reţeaua TEN-T rutieră, după cum se poate observa în 

figura de mai jos, nivelul de accesibilitate diferă între localităţile componente. Per ansamblu,  28 de UAT-uri 

sunt străbătute de reţeaua rutieră TEN-T centrală, 2 UAT-uri de reţeaua TEN-T globală (Afumați și Găneasa), 

iar comunele Balotești și Ciolpani sunt traveraste de DN1. Prin opoziție 6 localităţi (Corbeanca, Grădiștea, 

Petrăchioaia, Vidra, Copăceni, Dărăşti) se află la distanţe de sub 10 km până la cel mai apropiat punct de pe 

reţeaua TEN-T fiind conectate la acestea prin intermediul drumurilor judeţene. Cu disfuncţionalităţi din 

perspectiva accesibilităţii se confruntă localitățile Periș și Buftea situate la peste 10 km faţă de cel mai 

apropiat drum rutier TEN-T, avantajul în cazul celei din urmă este dat de accesul facil către DN1 și Autostrada 

A3. Totodată, conectivitatea la reţeaua TEN-T centrală este asigurată de magistrala feroviară 300/500 care 

intersectează localităţile Chitila, Buftea şi Periş; magistrala 800 care intersectează Voluntari, Dobroieşti, 

Pantelimon şi Brăneşti; magistrala 900 ce traversează comunele Chiajna, Dragomireşti-Vale, Ciorogârla şi 

Domneşt, linia feroviară secundară 902 cuprinzând comunele Jilava şi Vidra, iar la acestea se adaugă şi 

Centura Feroviară a Bucureştiului care intersectează primul inel de localităţi situat în jurul capitalei. Reţeaua 

feroviară TEN-T globală este reprezentată la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov de linia secundară 901 care  

străbate localităţile Chitila şi Buftea. Prin intermediul magistralei 700 a cărui punct final este terminalul 

                                                           
48 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/rhine-danube_en 
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feroviar Gara de Nord se conferă localităţilor Mogoşoaia, Otopeni, Baloteşti, Moara Vlăsiei şi Grădiştea 

conectivitate secundară la reţeaua TEN-T centrală.  

  

 

Poziţionare în cadul Europei şi în raport cu polii de dezvoltare şi de creştere ai României 

Fig. 65 Nivelul de accesibilitate al UAT-urilor faţă de reţeaua TEN-T rutieră 

(prelucrare ADRBI, via ArcGIS 10.2.2 Master Planul General de Transport al României) 
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În profil teritorial Municipiul Bucureşti se remarcă drept principal nod de transport (rutier, feroviar si 

aeroportuar) existând premisele unei bune conectivităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov cu reţeaua de poli de 

creştere şi dezvoltare (definiţi conform Hotărârii nr. 1149/2008) a României aşa cum reise din reprezentarea 

grafică alaturată. În acest context, prin intermediul Coridorului Rin-Dunăre se crează  conexiune directă între 

capitală şi oraşul Timişoara (pol de creştere) şi între capitală şi polii de dezvoltare Piteşti, Râmnicu Vâlcea, 

Sibiu, Deva şi Arad.49 

Un rol cruciar în ceea ce priveşte conectivitate faţă de principalele capitale europene îl au cele patru drumuri 

europene care străbat regiunea: 

 E85 - drum european principal nord-sud de Clasă A: traversează Lituania, Belarus, Ucraina, România (pe 

traseul drumurilor naţionale DN2 şi DN5), Bulgaria şi Grecia.  

 E81 - drum european intermediar nord-sud de Clasă A: se desfăşoară de-a lungul României din Constanţa 

până la graniţa de nord-vest cu Ucraina. Parcurge regiunea Bucureşti-Ilfov de la est la vest, cuprinzând 

autostrăzile A1 şi A2. 

 E70 - drum european principal vest-est de Clasă A: porneşte din oraşul A Coruña, Spania şi are ca punct 

final oraşul Ponti, Georgia. În cadrul regiunii urmăreşte traseul drumurilor naţionale DN6 şi DN5. 

                                                           
49 Hotărârea nr. 1149/2008 privind modificarea și completarea HG nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de 
creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională 

Fig. 66 Reţeaua de drumuri europene şi desfăşurarea coridoarelor Rin-Dunăre şi Orient / Est-Med în cadrul României 

(prelucrare ADRBI, via ArcGis 10.2.2, după ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 

şi www.elbruz.org/eroads/AGR_2.html) 
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 E60 - drum european principal vest-est de Clasă A: este al doilea cel mai lung Drum European străbătând 

Europa de la Brest, Franţa la Constanţa, România, cu prelungire până în Irkeshtam, Kyrgyzstan. Urmăreşte 

ruta drumului naţional DN1 – conexiunea directă a capitalei cu oraşul Ploieşti.  

 

 

2.5.1.2. Căi de comunicaţie şi transport rutiere. Conectivitate la reţeaua TEN-T 

Regiunea Bucureşti-Ilfov se remarcă în plan naţional prin cea mai ridicată densitate a drumurilor publice, 

străzilor orăşeneşti şi comunale. Principalele drumuri care străbat regiunea sunt cele trei autostrăzi: A1 – 

Bucureşti-Piteşti; A2 – Bucureşti-Constanşa şi A3 – Bucureşti-Ploieşti şi cele opt drumuri naţionale: DN1, DN1 

A, DN 2, DN3, DN4, DN5, DN6 şi DN7. În vederea derulării unor lucrări de interes naţional au fost încadrate 

în categoria drumurilor naţionale, prin hotărâri de guvern, porţiuni ale unor drumuri judeţene, rezultând: DN 

1M (din DJ 111), DN 1L (din DJ 101 M) şi DN 6D (din DJ 602).50 

Cea mai mare parte a acestor drumuri sunt fie părţi componente ale reţelei TEN-T, fie ale reţelei de drumuri 

europene astfel după cum evidenţiază tabelul alăturat. Reţeaua TEN-T centrală este reprezentată, conform 

Master Planului General de Transport, de autostrazile A1, A2 și A3 şi de drumurile naţionale:  DN5 și DN6, DN 

Centura Bucureştiului, iar TEN-T globală urmăreşte în cadrul regiunii traseul DN2. 

                                                           
50 H.G.881/2013 – s-a încadrat în categoria drumurilor naționale, respectiv DN 1L, drumul județean DJ 101M km 0+000 
km 4+600 km; H.G. 894/2013 – s-a încadrat în categoria drumurilor naționale, respectiv DN 1M, drumul județean DJ 
111M km 3+237 km 4+550 km; H.G. 953/2013 – s-a încadrat în categoria drumurilor naționale, respectiv DN Pasaj 
Domnești, drumul județean DJ 602 km 3+500 km 5+000 km. 

Nr. 

Ctr. 

Denumire drum (naţional, 

european, TEN-T) 

Lungime(km) 

în Bucureşti 

Lungime(km) 

în jud. Ilfov 

Destinaţie 

1 A 1  E 81  Centrală  10,6  10,4  Bolintin-Deal, jud. Giurgiu,   

2 A 2  E 81  Centrală  0,5  29,8  Fundulea, jud. Calaraşi  

3 A 3  -  Centrală 2 28,9  Balta Doamnei, jud. Prahova  

4 DN 1  E 60   12  27,2  Gorgota, jud. Prahova  

5 DN 1A  -  -  12,3  9,4  Crevedia, jud. Dâmboviţa  

6 DN 1L - - 0 4,6 Lacul Snagov (DJ 111) 

7 DN 1M - - 0 1,3 Palat Snagov (DJ 111) 

8 DN 2  E60/E85  Globală  7,8  18,4  Sinteşti, jud. Ialomiţa  

9 DN 3  -  -  7,9  17  Belciugatele, jud. Calaraşi  

10 DN 4  -  -  7,5  12,6  Frumuşani, jud. Calaraşi  

11 DN 5  E70/E85  Centrală  7,6  6,1  Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu  

12 DN 6  E70  Centrală  8,5  12  Mihăileşti, jud. Giurgiu  

13 DN 6D - - 0 3,3 Pasaj Domneşti (DJ 602) 

14 DN 7  -  -  11,2  11,2  Tătărăşti, jud. Dâmboviţa  

15 DN CB  -  Centrală  0  72  Centura Bucureşti  

Tabel Coridorul Rin-Dunăre şi Coridorul Orient / Est-Med parte a reţelei TEN-T centrale 

 

 

(sursă: ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html) 
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Regiunea este stăbătută de 31 de drumuri judeţene (32 înainte ca DJ 101M să devina DN1L) dintre care 20 

sunt conectate direct la cel puţin un drum aparţinând reţelei TEN-T centrale şi globale sau la DN1, respectiv 

DJ 100, DJ 101, DJ 101B, DJ 101C, DJ 101D, DJ 101N, DJ 181, DJ 184, DJ 200, DJ 200A, DJ 200B, DJ 300, DJ 301, 

DJ 301A, DJ 401, DJ 401A, DJ 401D, DJ402, DJ 601 și DJ 602.  

Fig. 67 Reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene în raport cu reţeaua rutieră TEN-T centrală şi globală 

(sursă: prelucrare ADRBI, via ArcGis 10.2) 
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Celelalte 11 DJ sunt conectate indirect la rețeaua TEN-T prin intermediul altor drumuri. Lista drumurilor 

județene pe categorii de conectivitate, lunigime și traseu este curinsă în anexă. 

Lunigimi de peste 30 km înregistrează drumurile județene: DJ 101B (39 km), DJ 101 (37,6 km), DJ 100 (35 km) 

și DJ 401 A (32,4 km) dintre acestea DJ 401 A străbate cel mai multe localități: Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, 

Dragomireşti Vale, Măgurele, Vidra și Jilava.  

2.5.1.3. Lungimea și densitatea drumurilor publice   

 

În 2018 drumurile publice (naționale, județene și comunale) la nivelul României totalizau 86 234 km cea mai 

mare desfășurare fiind la nivelul regiunii Nord-Est 14 892 km (14% din totalul național). Regiunea București-

Ilfov prezintă cea mai redusă valoare, respectiv doar 1,04% din total, ca urmare a suprafeței reduse pe care 

se desfășoară (0,76% din suprafața României). Totuși, denistatea drumurilor publice la nivelul regiunii 

București-Ilfov este superioară nivelului înregistrat la nivel național, respectiv 49,26 km/100𝑘𝑚2 comparativ 

cu 36,17 km/100𝑘𝑚2.   

La nivel intraregional se constata o diferență semnificativă a valorii densității drumurilor publice în favoarea 

județului Ilfov care înregistrează 50,92 km/100𝑘𝑚2 față de 38,33 km/100𝑘𝑚2 valoare atribuită Municipiului 

București. Referitor la evoluția drumurilor publice per total se remarcă o scădere cu 18 km în intervalul 2012-

2018 resimțită doar la nivelul județului Ilfov, în cadrul Municipiului București drumurile publice înregistrează 

o creștere de 2 km între 2017-2018 ca urmare a finalizării porțiunii din din Autostrada A3 București-Ploiești 

până la intersecția cu Șoseaua Petricani. Regiunea este străbătută, conform datelor furnizate de INS pentru 

anul 2018, de 898 km de drumuri publice dintre aceștia 350 km revin drumurile clasificate ca fiind de interes 

național . Drumurile județene prezintă 412 km, iar cele comunale 136 km acestea fiind cuprinse exclusiv pe 

teritoriul județului Ilfov.  

NORD-VEST

CENTRU

NORD-EST

SUD-EST

SUD-MUNTENIA

BUCURESTI - ILFOV

SUD-VEST OLTENIA

VEST

Fig. 68 Ponderea drumuri drumurilor publice la nivel regional din totalul național - 2018 

(sursă: tempo.online – TRN139A) 
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În ceea ce privește distribuția drumurilor pe tipurile de acoperământ ca principală categorie se remarcă 

drumurile modernizate, respectiv cele care au partea carosabilă acoperită cu una dintre următoarele 

categorii de îmbrăcăminți: beton-ciment, asfaltice de tip greu și mijlociu și pavaje de piatră cioplită51, 

reprezentând 55,01% din lungimea totală a drumurilor la nivelul regiunii București-Ilfov. În intervalul analizat 

drumurile odernizate au înregistrat cea mai importantă scădere cu 28,4 puncte procentuale – tradusă printr-

o scădere de 270 km. Astfel, regiunea București-Ilfov se situează pe primul loc în profil teritorial ca pondere 

a drumurilor modernizate în totalul drumurilor, ultimul loc fiind ocupate de regiunea Nord-Est cu un procent 

de 33,41% și implicit peste media națională de 42,55% la nivelul anului 2018.   

 

În paralel cu scăderea înregistrată în cadrul drumurilor modernizate se remarcă o creștere accentuată a 

drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere care reprezintă 40,09% din totalul regional. Lungimea drumurile 

pietruite și de pământ a cunoscut ușoare scăderi, astfel la nivelul anului 2018, exclusiv în cadrul județului 

Ilfov, sunt prezenți 27 km de drumuri publice pietruite și 17 km de drumuri de pământ.  

  

                                                           
51 Metodologie INS de colectare a dateor pentru Infrastructură şi mijloace de transport 
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?locale=ro&researchId=3420  
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Fig. 69 Evoluția lungimii drumuri drumurilor publice la nivelul regiunii București-Ilfov – 2012-2018 

(sursă: tempo.online – TRN139A) 
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Fig. 70 Evoluția lungimii drumuri drumurilor publice la nivelul regiunii București-Ilfov – 2012-2018 

(sursă: tempo.online – TRN139A) 
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2.5.1.4. Căi de comunicaţie şi transport feroviare. Conectivitate la reţeaua TEN-T   

Rețeaua Transeuropeană este completată de căile de transport feroviare – în cadrul acesteia, conform site-

ului Comisiei Europene52, sunt cuprinse magistralele 300, 500, 800, 900, 902, 1000, dar și inelul feroviar din 

jurul Bucureștiului ca parte a rețelei TEN-T centrale (core) și linia secundară 901/902 aparținând rețelei TEN-

T globale (comprehensive). Ca imagine de ansamblu spre Municipiul București converg șase din cele nouă 

magistrale feroviare după cum urmează: Magistrala 300 București (nord) - Brașov - Cluj Napoca – Oradea, 

Magistrala 500 București (nord) - Ploiești (sud) - Bacău - Suceava – Vicșani, Magistrala 700 București (nord) - 

Urziceni - Brăila – Galați, Magistrala 800 București (nord) - Constanța – Mangalia, Magistrala 900 București 

(nord) - Craiova - Caransebeș - Timișoara (nord), Magistrala 1000 București (nord) - Ploiești (sud) - Ploiești 

(vest), precum și patru linii feroviare secundare: 801 – Titan Sud – Oltenița, 901 – București - Pitești - Craiova 

și 902 – București - Giurgiu Nord - Giurgiu.    

Conform H.G. 643/2011 completată de H.G. 177/2014 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către 

“C.F.R.” - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, la nivelul regiunii Bucuresti există o 

serie de secţii de circulaţie care alcatuiesc infrastructura feroviară interoperabilă: Bucuresti Nord-București 

Basarab – București Grivița - Ploiești Vest, Chitila - Titu, București Nord-Videle, București Progresu - Giurgiu 

Nord, București Nord - Lehliu, Buftea – Mogoșoaia - Pasărea, București Obor -Pantelimon, Pajura - Urziceni, 

Voluntari – București Sud – Berceni - Jilava, Jilava - Chiajna, Chiajna - Chitila, Complex București Triaj şi o serie 

de secţii de circulaţie care alcătuiesc infrastructura feroviară neinteroperabilă: București Sud Călători - Titan 

Sud, București Sud Călători - Oltenița, Căciulați - Snagov Plajă. 

Referitor la dispunerea rețelei de cale ferată în cadrul regiunii, din cele 40 de unităţi administrativ teritoriale 

care compun județul Ilfov 17 localități sunt străbătute de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T centrală și 

globală (dintre acestea patru localități nu au stații amenajate), 8 UAT-uri sunt străbătute exclusiv de cale 

ferată naţională, iar 15 comune nu sunt străbătute de cale ferată astfel precum reiese din reprezentarea 

grafică alăturată.  

Conform Companiei Naționale de Căi Ferate (CFR) în regiunea Bucureşti-Ilfov există 28 de staţii de cale ferată 

și 8 noduri feroviare la Mogoșoaia, Căciulați, Chitila, Chiajna, Jilava, Pantelimon, București Sud și București 

Nord.53 Cele mai importante puncte feroviare se sunt la Gara de Nord, Basarab, Titan Sus, Obor și Garade Sud 

, celelalte staţii CFR din regiune fiind staţii de tranzit care deservesc atât traficului de călători cât şi traficului 

de marfă. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pdf 
53 http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf 
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Fig. 71 Conectivitatea regiunii în raport cu reţeaua feroviară TEN-T şi naţională 

(sursă: http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf) 
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Bucureşti Nord este cea mai mare staţie feroviară a României atât din perspectiva trenurilor care pleacă şi 

sosesc zilnic - cca. 280 de trenuri54, cât și în ceea ce privește dimensiunea – dipune de un număr de opt 

peroane şi paisprezece linii. De asemenea, Gara de Nord se remarcă și prin accesibilitate fiind deservită de 

șase rute de autobuze, o linie Expres, 4 trasee de troleibuze, un traseu de tramvaie şi de o staţie de metrou, 

aflată pe magistralele M1 şi M4. Din totalul trenurilor care pleacă/sosesc în Gara de Nord aproximativ 90% 

sunt operate de Companiei Naționale de Căi Ferate, iar restul de către operatori privați (Softrans, Regiotrans, 

Transferoviar Călători), iar cea mai mare partea a trenurilor se îndreaptă spre Brașov și Craiova. 

Gara Basarab este atât gară terminală cât şi gară de tranzit și are un flux de cca. 70 de trenuri dintre care cele 

mai multe au ca punct final Gara de Nord. Din Gara Obor cele mai multe trenuri se îndreptă spre Fetești și 

Constanța (din cele aproximativ 20 trenuri). În Gara de Sud și Gara Titan Sud sosesc și pleacă exclusiv trenuri 

operate de firme private cele mai multe având ca destinație Municipiul Oltenița. 

La nivelul județului Ilfov principalele stații din perspectiva traficului feroviar sunt cele amplasate de-a lungul 

Magistraleli 300/500,/1000 (București-Brașov, București-Ploiești) aparținând rețelei TEN-T centrale, 

respectiv Chitila, Buftea și Periș care sunt tranzitate zilnic de 52 până la 56 de trenuri aparținând atât CFR 

Călători căt și Transferoviar Călători. La acestea se adaugă stațiile Domnești de Sus pe Magistrala 900 și 

Pantelimon pe Magstrala 800 ambele tranzitate de cca. 18 trenuri zilnic.55 

 

 

2.5.1.5 Densitatea şi starea căilor ferate în exploatare                                                                                            

Lungimea căilor ferate în exploatare la nivelul României 

era de 10 765 km în 2018, valoarea mai redusă 

comparativ cu nivelul anului 2012 când în exploatare se 

aflau 10 777 km. Cea mai mare partea din lungimea 

căilor ferate se defășoară pe teritoriul regiunilor Vest (1 

888 km), Nord-Vest (1 663 km) și Nord-Est (1 620 km),  

regiunii București Ilfov revenindu-i cel mai mic procent – 

3%. Din perspectiva densității liniilor de cale ferată 

raportate la 1000 𝑘𝑚2 regiunea București-Ilfov se 

situează pe primul loc în profil teritorial cu o valoare de 

153,04 km/1000𝑘𝑚2. Prin comparație densitatea la 

nivel național este de 45,16 km/1000𝑘𝑚2, iar cea mai 

redusă valoare îi este atribuită regiunii Sud-Vest Oltenia 

– 33,89 km/1000𝑘𝑚2. De altfel, singura regiune, în afară 

de București-Ilfov, care depășește pragul de 50 km/𝑘𝑚2 

este regiunea Vest. 

De-a lungul întregii perioade de timp analizate (2012-

2018) nu s-au înregistrat modificări semnificative ale 

lungimii căilor ferate aflate în exploatare – cu excepția 

unei scăderi de 6 km la nivelul regiunii Vest. Ca imagine de ansamblu la nivel național din totalul căilor ferate 

37,43% sunt electrificate. Liniile cu ecartament normal (linii la care distanța între șine este de 1 435 mm) 

reprezintă 98,72%, respectiv din acestea linii cu o cale 72,55% linii cu o cale și 27,45 linii cu două căi. Restul 

                                                           
54 https://mytrain.ro/ro/sosiri/bucuresti-nord/12-02/#r 
55 https://mytrain.ro/ro/plecari/pantelimon/08-20/#r 
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de 1,28% sunt liniile cu ecartament larg prezente la granița cu Ucraina, Republica Moldova și Ucraina și liniile 

cu ecartament îngust prezente doar în regiunea Centru. 

Tabel nr. 7 Situația liniilor de cale ferate aflate în exploatare – la nivel de regiune în anul 2018 

 

Regiunea București-Ilfov este străbătută  de 279 km cale ferată în întregime linii cu ecartament puțin peste 

jumătate (50,9%) sunt linii cu o sigură cașe, iar restul linii cu două căi. Din lungimea totalăa căilor ferate 

92,83% (259 km) sunt de cale ferată electrificată – cea mai mare pondere la nivelul României.  

La nivelul întregii țări în anul 2018, comparativ cu anul 2017, s-a înregistrat o creştere cu 7,9 puncte 

procentuale atât în cazul transportul aeroportuar de pasageri (creștere de la 20 221,8 mii pasageri la 21 815,8 

mii pasageri), cât și al transportul aeroportuar de mărfuri (inclusiv poştă) care a crescut de la 44983 tone la 

48520 tone.  

Raportat la totalul național Aeroportul Internațional Henrie Coandă București deține o pondere de 63,34% 

din totalul pasagerilor îmbarcați și debarcați și 81,48% din totalul de mărfuri încărcate și descărcate în 2018. 

Următoarele clasate sunt Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca al doilea ca pondere a 

pasagerilor transportați (12,75%) și al treilea după cantitatea de mărfuri (6,15%) și Aeroportul Internațional 

Traian Vuia Timișoara care ocupă locul doi după cantitatea de mărfuri transportate (12,18%) și poziția a treia 

după numărul de pasageri (6,95%). Acesta din urmă, alături de Aeroportul Internațional Nenrie Coandă 

București fac parte din rețeaua aeroportuară TEN-T centrală.56 

 

 Ca urmare a închiderii Aeroportul Aurel Vlaicu (Băneasa), cel mai vechi aeroport din România, pentru cursele 

comerciale în anul 2011, transportul aeroportuar la nivelul regiunii București-Ilfov se realizează strict prin 

intermediul Aeroportului Henri Coandă (Otopeni). 

                                                           
56 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pdf 

 
Regiunea de 
dezvoltare Total Electrificată 

 

Linii cu ecartament normal Densitate 

km/1000 

𝒌𝒎𝟐 
Total Linii cu o 

cale 

Linii cu 

două căi 

București-Ilfov 279 259 279 142 137 153 

Nord-Vest 1 663 311 1 585 1 341 244 48,7 

Centru 1 333 666 1 329 1 009 320 39,1 

Nord-Est 1 620 663 1 589 1 049 540 43,9 

Sud-Est 1 745 522 1 720 1 230 490 48,8 

Sud-Muntenia 1 247 451 1 247 632 615 36,1 

Sud-Vest Oltenia 990 507 990 742 248 33,9 

Vest 1 888 650 1 888 1 565 323 51,2 

România 10 765 4 029 10 627 7 710 2 917 45,2 

Transport aeroportuar  

Transport comercial de pasageri 

(intern și internațional) 

Transport comercial de mărfuri (intern 

și internațional – inclusiv poștă) 

număr pasageri tone 

Sursă: INS – tempo, TRN143A 

 

Căi de comunicații și transport aeriene 

 

Tabel nr. 8 Transportul aerian de pasageri și mărfuri  
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Transportul aeroportuar de pasageri la nivelul regiunii București-Ilfov este structurat astfel: 90,02% 

reprezintă transportul internațional și 9,98% transportul intern – cele mai multe dintre zborurile interne 

având ca aeroport de destinație Cluj-Napoca (2 556 zboruri în 2018), Iași (2 186 zboruri în 2018) și Timișoara 

(2054 zboruri în 2018). De asemenea, transportul comercial de mărfuri (inclusiv poștă) este reprezentat în 

pondere de peste 99% de cel internațional.  

2.5.1.6. Căi de comunicații și transport navigabile 

La nivelul regiunii București-Ilfov infrastructura rutieră și feroviară cuprinsă în cadrul coridorul TEN-T Rin-

Dunăre este în cea mai mare parte finalizată. Totuși în ceea ce privește transportul naval principalul obiectiv, 

Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație (canalul Dunăre-București), este la stadiul de idee 

de proiect fiind cuprins în Memorandumul pe tema “Însușirea Master Planului General de Transport al 

României și mandatarea Ministerului Transporturilor în vederea transmiterii acestuia la Comisia Europeană” 

aprobat de Guvernul României la data de 25.02.2015. Conform politicii TEN-T Canalul Dunăre - București ar 

trebui finalizat înainte de anul 2025, fiind componentă a rețelei TEN-T Core (centrală), alături de alte investiții 

noi sau în curs de finalizare (părți ale canalelor deja funcționale). 

Construcția unui canal navigabil între capitala București și Dunăre (la kilometrul 430,5) a început încă din 

1986. Lucrările de construcție au fost oprite în 1990. La momentul respectiv, fusese instalată numai finalizare 

înainte de 2025 o parte din echipamentele hidromecanice, terasamentele și digurile erau finalizate în 

proporție de aproximativ 70 %, iar lucrările de protecție a malurilor, în proporție de aproximativ 40 %. De 

atunci, nu au fost efectuate nici un fel lucrări de întreținere pentru a menţine aceste investiţii, care sau 

deteriorat și nici o activitate economică nu se desfășoară de-a lungul celor peste 100 km de râuri.57 

                                                           
57 http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_fundamentare_Amenajare_Arges_Dambovita.pdf 

Aeroportul Internațional 

Henri Coandă 
13 818 913 39 534 

Regiunea București-Ilfov 
13 818 913 39 534 

România 
21 815 809 48 520 

Sursă: www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_aeroportuar_de_pasageri_si_marfuri_in_anul_2018.pdf 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_fundamentare_Amenajare_Arges_Dambovita.pdf
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Conform Studiului de fundamentare Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație realizat de 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză în 2018, lucrările constau în regularizarea râurilor în plan pe o 

lungime de 103 km, pentru a permite accesul convoaielor de nave fluviale la porturile de deservire proiectate, 

precum și îndiguirea și biefarea râurilor în trepte de barare care preiau diferența de nivel între cotele din 

zona Bucureștiului și confluența cu Dunărea. Astfel, prin racordarea Municipiului București la fluviul Dunărea 

se va permite legătura directă a Bucureștiului cu alte mari centre de dezvoltare (precum Belgrad, Budapesta, 

Viena, Frankfurt, Rotterdam etc.) printr-o cale cu o capacitate de transport de peste 24 milioane tone/an, 

mai nepoluantă decât transportul feroviar și rutier, respectiv mult mai eficientă economic.58  

Proiectul privind amenajarea complexă a râurilor Argeș și Dâmbovița se constituie ca un motor al dezvoltării 

economice regională, având totodata și un impact pozitiv în plan ecologic indus de influența pe care luciul de 

apă nou creat o va avea asupra microclimatului, respectiv asupra dezvoltării agremenului și turismului în zon  

2.5.1.7. Căi de comunicații alternativă. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Regiunii București-Ilfov evidențiază drept una dintre principalele 

disfuncționalități din perspectiva deplasărilor nemotorizate existenșa unei infrastructurii pentru biciclişti (căi 

de circulaƫie şi parcări) slab dezvoltate și o accesibilitate redusă din cauza unor deficienƫe ale suprafeƫei de 

rulare (gropi) şi a unor blocaje prin obstacole amplasate pe culoarele de circulaƫie. De asemenea,  o altă 

problemă enunțată în PMUD BI o constituie standardele românești și normele de proiectare actuale care au 

un număr limitat şi insuficient de indicaƫii tehnice, pe baza cărora nu se poate dezvolta o infrastructură pentru 

biciclete funƫională, modernă şi sigură. 

                                                           
58 http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_fundamentare_Amenajare_Arges_Dambovita.pdf 

Fig. 73 Zona de influență aZonă de influență a proiectului Canal Dunăre-București sub aspectul dezvoltării regionale 

 (sursă: Comisia Națională de Strategie și Prognoză, (2018), Studiu de fundamentare Amenajarea râurilor Argeș și 

Dâmbovița pentru navigație) 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_fundamentare_Amenajare_Arges_Dambovita.pdf
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Proiectului privind rețeaua utilitară pentru biciclete va resupune realizarea a 250 km piste de biciclete, 

existând douăsprezece proiecte prioritare de aproximativ 60 km pe termen scurt: Calea Victoriei - Splaiul 

Independenței (0.6 km)ș Piața Unirii - Piața Victoriei (3.3 km); Piața Victoriei - Băneasa (6.5 km); Piața Unirii - 

Mihai Bravu (3 km); Universitate - Doamna Ghica (6 km); Doamna Ghica - Pipera (6.3 km); Sos. Virtuții - Piata 

Unirii (5.6 km); Piața Unirii - 1 Decembrie (6 km); Basarab - Piața Romană (2.4 km); Piața Unirii - Șos. 

Alexandriei (5.2 km); Șos. Alexandriei - Magurele (6.2 km) și Ring Road - Voluntari - Doamna Ghica (7 km).59 

În ceea ce privește Județului Ilfov partea de analiză diagnostic a Strategiei  Post 2021 a județului evidențiază 

faptul că infrastructura destinată bicicletelor este prezentă punctual fără a permite legătura cu Bucurestiul. 

Fiind subliniat impactul pe care dezvoltarea unei rețele de pise de biciclete adecvate dinspre București spre 

localitățile aflate în plină expansiune l-ar putea avea asupra deplasărilor cotidiene cu automobilele personale. 

PMUD BI conturează aceleași direcții pentru dezvoltarea transportului nemotorizat în Ilfov prin  înglobarea 

bicicletelor în rețeaua de transport local, funcționând ca acces către nodurile de transport public ce converg 

către București și pentru reducerea congestiei, precum și integrate în infrastructura de transport locală 

pentru călătorii locale. Totodată, se are în vedere dezvoltarea unei rețele de cicloturism cuprinzând piste de 

biciclete și locuri de parcare pentru acesta care să permită accesul către: Lacul Cernica; Lacul Chitila și Lacul 

Mogoșoaia; Pădurea Băneasa - Căldărușani și Pădurea Băneasa – Snagov. 

 

 

 

                                                           
59 http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_2016-2030.pdf 

Fig. 74 Proiecte privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București 

(sursă: http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/fisiere/1400751649.pdf) 
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2.5.1.8. Strazi locale 

 

La nivelul României străzile orășenești 

însumau în 2017, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de 

Statistică, 31 262 km - valoare care a 

crescut constant înregistrându-se un 

spor cu 10,3% față de nivelul anului 

2012. Evoluția străzilor orășenești în 

cadrul regiunii București-Ilfov este, de 

asemenea, una ascendenta, respectiv 

se ajunge în 2017 la o valoare de 4325 

km cu 57,7% mai mult față de 2012 (o 

creștere cu 1 582 km) cea mai mare 

creștere realizată în profil teritorial. 

Astfel, Municipiul București concentra 

în 2017 10,9% din totalul străzilor orășenești ale României. 

Densitatea străzilor orășenești pune în evidență un ecart semnificativ între regiunea București-Ilfov căreia îi 

este atribuită o valoare de 2,37 stradă/𝑘𝑚2 și planul național cu 0,13 stradă/𝑘𝑚2. În aceeași măsură la nivel 

intraregional se constata un decalaj important în favoarea Municipiului București 14,19 stradă/𝑘𝑚2 

comparativ cu 0,58 stradă/𝑘𝑚2 densitatea străzilor orășenești în județul Ilfov. 

Ponderea străzilor modernizate60 în totalul străzilor orășenește este de aproximativ 68,5% în plan național 

(21 413 km) cea mai mare pondere se înregistrează în regiunea Sud-Muntenia (74,8%), iar cea mai scăzută în 

regiunea (59,5%). Regiunea București-Ilfov se situează peste media națională ocupând poziția a treia, cu o 

pondere a strazilor orășenești modernizate, care atingea în 2017, 70,13% - 50,2% în județul Ilfov și 73,9% în 

București. 

 

După cum se poate observa în figura … din totalul străzilor orășenești la nivel județean cea mai mare parte 

(19,9%) parte se desfășoară în orașul Măgurele, urmat de orașele Pantelimon (14,7%) și Bragadiru (13,5). 

                                                           
60 Conform metodologiei INS, strazile modernizate sunt cele cu îmbrăcăminți din piatra fasonată, asfalt sau beton. Porțiunile pavate 
cu piatră fasonată cuprind îmbracamințile de piatră cubică, paralelipipedică sau de alte forme regulate. 
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Fig. 75 Lungimea străzilor orășenești – Regiunea București-Ilfov 

(sursă: INS – tempo, GOS104B) 

 

Fig.  76 Lungimea străzilor orășenești modernizate și nemodernizate – în Ilfov și la nivelul regiunilor din 

România 

(sursă: INS – tempo, GOS104B și GOS105B) 

 



68 
 

Ierarhia se modifică fundamental în ceea ce privește ponderea drumurilor modernizate, astfel încât Măgurele 

(32,8%) și Pantelimon (35%) dețin cele mai scăzute procente în comparație cu Chitila și Voluntari unde 

ponderea străzilor modernizate din totalul străzilor orășenești depășește 90%. 

2.5.1.9. Transportul de mărfuri pe moduri de transport 

Transportul rutier de mărfuri 

Transportul rutier de mărfuri s-a aflat pe o pantă ascendentă în plan național tradusă printr-un spor de 8,6% 

(14 384 mii tone) în 2018 comparativ cu anul 2015. Totodată regiunea București-Ilfov deși nu a cunoscut o 

creștere liniară, sporul a fost seminificat mai ridicat comparativ cu nivelul național.  Astfel,  în intervalul 2015-

2018 volumul de mărfuri  încărcate în regiune a crescut cu 23,3%, iar mărfurile descărcate în regiune 

(transport intraregional sau provenind din alte regiuni) au crescut cu 26,6% în 2018 față de nivelul anului 

2015. 

Cele mai mari ponderi ale mărfurilor încărcate din totalul național sunt atribuite regiuniilor de dezvoltare 

Centru (16%) și Nord-Vest (15,7%), aceasta din urmă deține primul loc dupa volumul de mărfuri descărcate, 

respectiv 29 686 mii tone – 16,3% din totalul național. Regiunea București-Ilfov se situează pe ultimul loc în 

profil teritorial din perspectiva mărfurilor încărcate (9,4%) și pe poziția a șasea în ceea ce privește mărfurile 

descărcate (10,6%). 

 

 

 

În anul 2018 în regiunea București-Ilfov au fost descărcate 7 634 mii tone de mărfuri provenind din alte 

regiuni, cu precădere din regiunea Sud-Muntenia (44%). Structura tipurilor de mărfuri aduce în prim-plan 

produsele alimentare, băuturi și tutun (18,1%) și mărfurile grupate: un amestec de tipuri de mărfuri 

transportate împreună (17,4%).  

Mărfurile încărcate în regiunea București-Ilfov având ca destinție altă regiune au cunoscut o creștere mai 

puțin semnificativă - 756 mii tone - comparativ cu volumul de mărfuri descărcate. Principala destinație a 

mărfurilor încărcate sunt județele din regiunea Sud-Muntenia (în proporție de 30%), iar în ceea ce privește 

tipologia mărfurilor se remarcă, de asemenea, mărfurile grupate (23,5%) și produsele alimentare, băuturile 

și tutunul (20,1%). 
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Fig. 77 Mărfuri descărcate în regiunea București-

Ilfov provenind din alte regiunii 

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 

 

Fig. 78 Mărfuri descărcate în regiunea București-

Ilfov în 2018 după regiunea de proveniență  

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 
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Cu toate acestea cea mai mare 

contribuție la volumul de mărfuri 

încărcate și descărcate o are transportul 

de mărfuri intraregional care reprezintă 

47% din totalul regional – 11 652 mii 

tone. Valoarea este însă redusă prin 

comparație cu a altor regiuni – spre 

exemplu în regiunea Vest și Sud-Oletnia 

peste 80% din mărfuri provin din 

transportul intraregional.  
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Fig. 79 Mărfuri încărcate din regiunea București-

Ilfov și descărcate în alte regiuni 

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 

 

Fig. 80 Mărfuri încărcate din regiunea București-

Ilfov în 2018 după regiunea în care au fost 

descărcate  

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 

 

Fig. 81 Transportul rutier intraregional de mărfuri – București-Ilfov 

2015-2018 

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 
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Transportul feroviar de mărfuri 

Volumul de mărfuri transportat în România în anul 2018 a fost de 44 209 737 tone din care 40,7% reprezintă 

numai descărcările și încărcările realizate în regiunea Sud-Vest Oltenia. Regiunea București-Ilfov ocupă ultima 

poziție cu o pondere de 3,1% din totalul național. 

 

 

În regiunea București-Ilfov evoluția transportului feroviar din perspectiva volmului de mărfuri transportate a 

cunoscut de-a lungul intervalului analizat fluctuații semnificative. Se constată o diferență importantă între 

volumul mărfurilor descărcate și al celor încărcate – valoare cu 1 106 106 tone mai mare în cazul mărfurilor 

descărcate în 2018.  Ca structura, mărfurile descărcate se încadrează predominant în categoria “cocs, 

produse rafinate din petrol”, iar mărfurile încărcate în categoria “produse agricole, din vânătoare și 

silvicultură, pește și alte produse de pescuit”. Regiunea Sud-Est se identifică atât ca principală destinație a 

mărfurilor încărcate în București și Ilfov (92%), căt și ca punct de plecare al 70% din mărfurilor descărcate. 
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2.5.1.10 Transportul de pasageri pe moduri de transport 

Transportul rutier de pasageri interurban și internațional  

Transportul rutier de pasageri interurban și internațional a angrenat în 2018, la nivelul României, 361 338 mii 

pasageri din care 44,9% în cadrul serviciilor regulate în trafic național. Tot raportat la anul 2018 în regiunea 

București-Ilfov transportul rutier interurban și internațional, în cadrul căruia sunt cuprinse serviciile regulate 

și regulate speciale, serviciile ocazionale și transportul în cont propriu, a însumat 41 254 mii pasageri, 11,4% 

din totalul național comparativ cu regiunea Sud Muntenia care ocupă prima poziție cu o pondere de 24,7%.  
 

 

Între 2015-2018 se constată o creștere accelerată a numărului de pasageri în cadrul transportului pe cont 

propriu - 11 636 mii pasageri în 2018, respectiv 52,1% din numărul total la nivel de țară – și în cadrul serviciilor 

regulate speciale – 15 319 mii pasageri, respectiv 9% % din numărul total la nivel de țară. În paralel a scăzut 

numărul de pasageri pentru serviciile regulate de transport cu 18,9% comparativ cu anul 2015. Per ansamblu 

transportul rutier interurban și internațional se situează pe o pantă ascendentă – excepție fac regiuniile Nord-

Vest, Sud-Est și Vest. 

Transportul feroviar de pasageri interurban și internațional  

Din regiunea București-Ilfov pleacă zilnic61 spre alte regiuni aproximativ 176 de trenuri -- cele mai multe 

trenuri aparțin categoriei InterRegio și sunt operate în proporție de 87% de CFR Călători. În funcție de 

destinația finală se constată că cca. 40% din trenurile de călători se îndreaptă spre cei șapte poli de creștere 

definiți în plan național: Brașov (28,3%), Craiova (25,4%), Constanța (19,4%), Ploiești (13,4%), Iași (6%), 

Timișoara (6%) și Cluj-Napoca (1,5%). 

Spre punctele de frontieră cu Ucraina (Vicșani fr.), Republica Moldova (Unghieni Prut fr.), Bulgaria (Ruse) și 

Ungaria (Lokoshaza) se îndreapta doar 5% din trenurile de călători care părăsesc regiunea.   

                                                           
61 Conform orarului „mytrain.ro” pentru data de 20 august 2019 – statistică realizată pentru Gara de Nord, Gara Basarab și Gara 
Obor. 
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Comparând situația actuală a plecărilor din capitală spre polii de creștere ai Românie cu cea existentă în 2015 

se observă o scădere semnificativă a rutelor zilnice spre Cluj-Napoca pe suplimentării curselor aeriene spre 

acestă destinație. 

Transportul de pasageri public și privat, local și intraregional 

În plan național se constată o tendință de diminuare a parcului de vehicule (sau vagoane) aflate în inventar 

în cazul transportului public de pasageri efectuat cu vehicule rutiere, respectiv scăderi cu 8,7% în cazul 

troleibuzelor, 5,4% în cazul tramvaielor și 4,7% în cazul autobuzelor/microbuzelor în 2018 față de nivelul 

anului 2015. Totodata, lungimea linei simple de tramvai se reduce cu 0,2% în același interval de timp.62  

La nivelul regiunii București-Ilfov trendul este contrar celui existent în profil teritorial în ceea ce privește 

evoluția infrastructurii destinate transportului public (exprimată în lungimea liniei simple). Astfel rețeaua de 

transport public electrificată (existentă la nivelul regiunii doar în cadrul Municipiului București) s-a existins 

cu 7,9 km linie simpla de tramvai, 3,7 km linie simplă troleibuz și 9 km linie simplă metrou (ca urmare a 

deschiderii segmentului Parc Bazilescu – Străulești de pe magistrala M4).63 Referitor la parcul de vehicule și 

vagoane aflate în inventar se observă (vezi figura …) că numărul autobuzelor și microbuzelor și al vaganelor 

de tramvai se menține la aceleași valori, în timp ce numărul troleibuzelor scade cu 10,7% în 2018 comparativ 

cu 2015. Un spor semnificativ se înregistrează în cazul transportului subteran, astfel dacă în anul 2015 

numărul vagoanelor de metrou era de 546 în 2016 acesta a crescut până la 594 (valoare care s-a menținută 

și în intervalul 2017-2018).  

 

                                                           
62http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_de_pasageri_si_marfuri_pe_moduri_de_tra
nsport_in_anul_2018.pdf 
63 http://www.metrorex.ro/istoric_metrorex_p1347-1  
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Fig. 84 Plecări zilnice directe ale trenurilor de călători din București-Ilfov spre cei 7 poli de creștere și punctele 

de frontieră (2019) 

 (sursă: https://mytrain.ro/ro/plecari/bucuresti-nord/08-20/#r) 

 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_de_pasageri_si_marfuri_pe_moduri_de_transport_in_anul_2018.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_de_pasageri_si_marfuri_pe_moduri_de_transport_in_anul_2018.pdf
http://www.metrorex.ro/istoric_metrorex_p1347-1
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De menționat este faptul că regiunea București-Ilfov deține, ca pondere din totalul național, 43,2% din 

lungimea rețelei de tramvai și 31,7% din lungimea rețelei de troleibuze. De asemenea, regiunea București-

Ilfov concentrează 24,4% din totalul de autobuze/microbuze, 49,3 % din totalul de troleibuze și 40,8% din 

totalul vagoanelor de tramvai existente la nivelul României. 

O altă dimensiune a transportului public se 

referă la numărul de pasageri transportați64 

care în plan național pune în evidență o 

scădere accentuată de 11,7% în cazul 

transportului cu autobuze/microbuze și de 

23,6% în cazul celui cu troleibuze realizată 

în paralel cu creșterea volumului de 

pasageri transportați în cadrul rețelei de 

tramvai – în 2018 față de anul 2015. 

Regiunea București-Ilfov se înscrie între 

aceeași parametrii, volumul pasagerilor 

transportați scade cu 166 147 mii în 

intervalul 2015-2018. Cea mai accentuată 

scădere, cu 27,9%, se remarcă în cazul 

transportului cu autobuze/microbuze, în timp ce transportul subteran înregistrează un aport de 5 100 mii 

pasagerii.  

Ca proporție din numărul total de pasageri transportați în plan național, regiunea București-Ilfov deține prima 

poziție cu un total de 32,9%. Următoarele regiunii în funcție de ponderea pe care o dețin sunt Nord-Vest 

(16,4%) și Nord-Est (11,3%) în cadrul cărora mai mare contribuție o are transportul cu autobuze/micobuze. 

 

  

                                                           
64 Pasagerii care efectuează o călătorie utilizând mijloace de deplasare caracteristice unui mod de transport şi 
destinate, prin construcţie, transportului de pasageri. Conform metodologiei INS 
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Fig. 85 Lunigimea liniei simple pe mijloace de 

transport public – București-Ilfov  

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 

 

Fig. 86 Numărul vehiculelor destinate 

transportului public în inventar – București-

Ilfov 

 (sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri) 
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Activitatea desfășurată de Societatea de Transport București  

Societatea de Transport București (STB) are drept principal obiect de activitate gestionarea serviciului public 

de transport, în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti Ilfov. Acțiuniile Societății de Transport București sunt deținute de: Municipiul Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (99,99%) şi Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov (0,01%).65 

Rețeaua de transport public gestionată de STB cuprinde aproximativ 184 de linii de transport în comun din 

care 25 de trasee de tramvai, 16 trasee de troleibuze, 72 de trasee autobuze, 5 trasee de autobuze  expres, 

41 de trasee regionale, la acestea se adaugă cele 25 trasee de noapte. Aria servită de aceste linii de transport 

se desfășoară pe 765 km2 din care 70,2% în zona rurală.  Cu toate acestea se constată o densitate scăzută a 

rețelei de transport public în partea de nord-est a județului Ilfov, respectiv o serie de localități care nu sunt 

strabătute de trasee regionale (Dascălu, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci)  caz în care transportul 

se realizează fie de către alte societăți din Ilfov "Serviciul de Transport Voluntari" şi Ecotrans STCM (înființată 

de U.A.T Chitila în parteneriat cu U.A.T Mogoșoaia)66, fie exclusiv de operatori de transport privați. 

Dimensiunea parcului în invetar este de 1 894 vehicule din care 486 vagoane tramvaie, 265 de troleibuze și 

1 143 de autobuze. Din acestea 99,54% reprezintă parcul circulant constându-se o creștere de 0,41 puncte 

procentuale în 2018 față de 2017 ca urmare a utilizării optime a parcului disponibil care s-a apreciat progresiv 

prin repunerea în circulaţie a vehiculelor imobilizate. De asemenea, coeficientul de utilizare a parcului a 

cunoscut o creştere (de la 64,7% în anul 2017, la 70% în anul 2018) ca urmare a utilizării mai eficiente a 

parcului din dotare şi a reducerii parcului inactiv de vehicule. Întreţinerea vehiculelor de transport public se 

realizează în 19 unităţi de exploatare: șapte de tramvaie, trei de troleibuze, un depou mixt şi opt autobaze.  

Totodată, tendință pozitivă (în 2018 comparativ cu anul precedent) se evidențiază și în cazul următorilor 

indicatorilor de exploatare: parcul scos zilnic pe trasee a înregistrat o creștere cu aproximativ 1,77%, 

ajungând la sfârșitul lunii decembrie 2018 la 1.322 vehicule, iar procentul de realizare a curselor a crescut la 

96,84%. Tamponările au înregistrat o scădere cu 1,36%, conducătorii de vehicule făcându-se vinovaţi în doar 

18,27% (419 din 2294) din cazuri, iar deraierile au înregistrat o scădere cu 0,85 %.67  

                                                           
65 Conform Hotărârii C.G. al Municipiului București nr.55/22.02.2018 
66 Conform Hotărârii C.G. al Municipiului București nr. 117/2019 
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/49_20190226.pdf 
67 STB, (2018), Raport de activitate: http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf 

http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf
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Fig. 88 Linii de autobuz regionale gestionate de STB – situație 15.08.2019 

 (sursă: prelucrare http://www.stbsa.ro/mobile/v_bus_preorasenesc.php, via ArcGis 2.18) 
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La nivelul regiunii București-Ilfov lungimea 

rețelei gestionate de STB este de 491 km 

cale dublă, rețeaua de autobuze având cea 

mai mare desfășurare. Cele 184 de linii de 

transport însumează 1 756 km cale dublă și 

2 589 de stații din care 407 în zona 

preorășenească.68  

Numărul de călătorilor transportați poate fi 

estimat pe baza titlurilor de călătorie 

vândute și a contravenților acordate fără a 

contura o imagine clară în contextul în care 

nu se cunoaște dimensiunea reală a 

beneficiarilor de gratuitate (conform H.G. al 

Municipiului București nr. 838/2018 și nr. 

139/2006). Conform raportului de activitate 

al STB din anul 2018 numărul abonamentelor lunare vândute a crescut cu 1,02%, de la 2.354.736 abonamente 

în 2017, la 2.378.638 abonamente în 2018, totodată în aceeași perioadă s-au vândut 55,35 milioane călătorii, 

rezultând o creştere cu 3,30% faţă de anul 2017.  

2.5.1.11.Zone cu acces dificil la reţeaua de căi de comunicaţii şi transport 

Regiunea București-Ilfov se caracterizează printr-o bună accesibilitate din perspectiva densității rețelei de 

autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și locale. După cum s-a evidențiat anterior aproximativ 70% 

din unitățile administrativ-teritoriale componente ale regiunii Bucureşti-Ilfov sunt traversate de cel puțin un 

drum aparținând rețelei TEN-T rutiere restul localităților prezentând conexiune secundară (prin intermediul 

drumurilor județene), respectiv o treime din localități sunt conectate direct la rețeaua TEN-T feroviară 

centrală și globală.  

Cu toate acestea, regiunea se confruntă cu disfuncționalități din perspectiva conectivității intraregionale prin 

intermediul transportului public. Deși toate localitățile din Ilfov sunt localizate la mai puţin de 30 km față de 

municipiul Bucureşti traseele gestionate de operatorul regional nu acoperă întreg teritoriul județului (caz în 

care rutele sunt realizate de operatori privați). Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Regiunii București-

Ilfov 2016-2030 reliefează la nivelul anului 2015 următoarele aspecte legate de transport public: ponderea 

medie a stațiilor “de transport public de calitate” accesibile (metrou, tramvai rapid și autobuz rapid) per 100 

rezidenți în toate zonele de analiză a traficului este de 1,23 stații/100 rezidenți valoare care în orizontul de 

timp 2030 se preconizează că va scădea până la valoarea de 1,20 stații/100 rezidenți. În aceeași măsură se 

estimează că durata de timp medie pe care un călător o va petrece în transportul public în regiunea București-

Ilfov va fi de 77,02 minute în 2030, comparativ cu 61,44 minute în 2015.69 Un alt aspect negativ este legat de 

infrastructura destinată transportului nemotorizat (trotuare pietonale și piste de biciclete) în cea mai mare 

parte inexistentă sau inadecvată circulației. 

 

 

  

                                                           
68 STB, (2018), Raport de activitate: http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf 
69 http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_2016-2030.pdf  

Fig. Lungimea rețelei de transport public -2018 

 (sursă: STB – Raport de activitate) 
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Fig. 89 Lungimea rețelei de transport în comun – gestionată de 

STB 

 (sursă: STB – raport 2018) 
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2.5.1.12. Zone cu circulație intensă care depășește capacitatea de transport 

În ceea ce privește congestia Municipiul București se situează, conform datelor furnizate de compania 

TomTom pentru anul 2018,70 pe locul al treilea în Europa după Moscova și Istanbul și locul al 11-lea în plan 

mondila în scadere față de 2017 (când Bucureștiul ocupa locul 10). Nivelul mediu al congestiei în anul 2018 a 

fost la nivelul Bucureștiului de 48%, prin comparație Budapesta și Sofia au înregistrat un nivel de concestie 

de 35%.71 

 
 

Nivelul congestiei oscilează în funcție de sezon, ziua din săptămână sau în funcție de intervalul orar. Per 

ansamblu în București nivelul cel mai ridicat al ambuteiajelor în trafic se înregistrează în lunile de iarna, în 

zilele de miercuri și joi. Vârfurile zilnice sunt atinse dimineața la ora 08:00 (nivel de congestie cuprins între 

77%-93% în funcție de ziua din săptămână) și seara la ora 17:00 (nivel de congestie cuprins între 89%-100% 

în funcție de ziua din săptămână). Astfel încât în timpul celor două vârfuri pentru un traseu parcurs în condiții 

de trafic liber 30 de minute se vor petrece în plus între 27 și 28 de minute. 

Conform datelor furnizate de INS, în regiunea București-Ilfov au loc aproxmativ 15% din accidentele de 

circulație rutieră cauzatoare de vătămări corporale din România, cea mai ridicată pondere fiind atribuită 

regiunii Nord-Est (16,7%). La nivel intraregional Municipiul București se evidențiază cu o pondere de 82% din 

totalul accidentelor, respectiv 3720 accidente valoare în creștere comparativ cu nivelul anului 2015. Din 

totalul de 4548 accidente care au avut loc în regiunea București-Ilfov în anul 2018 2,4% s-au soldat cu decese 

(ponderea la nivel național de 6,2%). 

2.5.1.13. Proiecte de infrastructura rutieră finanţate prin POR 2014-2020  

În perioada 2014-2020 în regiunea București-Ilfov a fost contractat prin intermediul Axei prioritare 6 - 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv Prioritatea de investiții 6.1 – 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

                                                           
70 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-traffic#statistics – accesat la 13.08.2019 
71 Nivelul de congestie, conform metodologiei TomTom, se referă la ceșterea duratei generale de călătorie în comparație 
cu situația cu flux liber. Spre exemplu în cazul Bucureștiului nivelul de congestie de 48% corespunde cu 48% timp 
suplimentar de călătorie pentru orice călătorie, oriunde în oraș, în orice moment, comparativ cu timpul petrecut în 
condiții de flux liber. 
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inclusiv a nodurilor multimodale, un proiect în valoare de 116.406.583,68 lei. Proiectul presupune 

reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 101 km 12+970 (Balotești) – km 37+549 (Sitaru), iar 

beneficiarul este Consiliul Județean Ilfov.72 Anterior, în perioada 2007-2013 au fost contractate 18 proiecte 

de infrastructură rutiera în valoare de 519.132.811 lei. Din totalul proiectelor, 11 au vizat reabilitarea 

infrastructurii rutiere judeţene, iar 7 proiecte au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere orăşeneşti. 

Beneficiarii au fost atât Primăria Municipiului București (pentru un proiect) cât și  La nivel intraregional, se 

constata ca doar un proiect de infrastructură rutieră a fost implementat în municipiul Bucureşti, restul de 17 

fiind implementate în judeţul Ilfov și având ca beneficiari Consiliul Județean Ilfov și consiliile locale Chitila, 

Măgurele și Voluntari.  

2.5.1.14. Proiecte de infrastructura preconizate a fi finanatate pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

                                                           
72Lista proiectelor contractate în regiunea Bucureşti-Ilfov POR 2014-2020 (situație la data de 02.08.2019)  http://2014-
2020.adrbi.ro/media/4592/lista-contracte-02082019.pdf 

Fig. 91 Drumuri județene modernizate și propuse spre a fi modernizate  

 (sursă: prelucrare ADRBI, via ArcGIS 2.18) 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/media/4592/lista-contracte-02082019.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/4592/lista-contracte-02082019.pdf
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În concluzie, regiunea București-Ilfov se caracterizează printr-o bună conectivitate la rețeaua TEN-T, respectiv 

76% din UAT-uri din regiune sunt străbătute de un drum aparținând TEN-T rutieră centrală și globală. 

Totodată, regiunea se poziționează pe primul loc în profil teritorial din perspectiva densității densității 

drumurilor publice - 49,26 km/100〖km〗^2 comparativ cu 36,17 km/100〖km〗^2 nivelul național, și a 

ponderii drumurilor modernizate în totalul drumurilor (55%) cu toate că lungimea drumurilor modernizate a 

scăzut cu 35,4% din 2012 până în 2018.  

Referitor la infrastructura feroviară regiunea București Ilfoveste străbătută de 6 din cele 9 magistrale 

feroviare naționale care, alături de inelul feroviar de centură sunt parte componentă a rețelei TEN-T centrale, 

conform CFR în regiune există 8 noduri feroviare și 28 de stații mare parte din acestea fiind însă 

neoperaționale. Regiunea este prima clasată și în ceea ce privește transporturile aeroportuare – raportat la 

totalul național Aeroportul Internațional Henrie Coandă București deține o pondere de 63,34% din totalul 

pasagerilor îmbarcați și debarcați și 81,48% din totalul de mărfuri încărcate și descărcate în 2018.  

Pași importanți s-au realizat în ultimii ani în ceea ce privește dezvoltarea rețelei de transport public, la nivelul 

anului 2019 aria servită de linii de transport ale STB se desfășoară pe 765 km2 din care 70,2% în zona rurală.  

Cu toate acestea, regiunea se confruntă încă cu disfuncționalități din perspectiva conectivității intraregionale. 

O serie de localități din județul Ilfov nu sunt strabătute de trasee regionale caz în care transportul se 

realizează fie de către alte societăți din Ilfov fie exclusiv de operatori de transport privați. 

Per ansamblu principalele disfuncționalități se referă la dezvoltarea redusă a rețelei pentru transporturile 

nemotorizate, trotuarele, pistele şi parcările pentru biciclete sunt prezente punctual și prezintă accesibilitate 

redusă din cauza unor deficienƫe ale suprafeƫei de rulare şi obstacole amplasate pe culoarele de circulaƫie. 

La acesta se adauga traficul rutier care situează Municipiul București, conform datelor furnizate de compania 

TomTom pentru anul 2018,  pe locul al treilea în Europa după Moscova și Istanbul și locul al 11-lea în plan 

mondial în ceea ce privește congestia. 

 

2.5.2. Infrastructura de utilitati publice 

Acest capitol  cuprinde o analiză succintă a situației existente cu privire la rețele tehnico-edilitare din regiunea 

Bucureşti Ilfov  ( sisteme de alimentare cu apă, sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, infrastructură 

energetică – alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu energie termică, reţele de telecomunicații), 

în contextul  tendinţei de expansiune urbană. 

In ultimii ani (2012-2017) suprafaţa intravilană urbană din regiune a continuat să crească, oraşele din Ilfov 

inregistrând o creştere mai mare decat cea din Bucuresti  (527 ha faţă de 403 ha) ceea ce confirmă trendul 

creat incepand cu anii 2000. Cele mai mai expansiuni intravilane s-au remarcat in Chitila (293 ha) şi 

Pantelimon (201 ha) urmate de Bragadiru şi Buftea. Nu există date statistice pentru gradul de expansiune a 

intravilanului construit din comunele judeţului Ilfov. Aceasta expansiune urbană a necesitat şi necesită 

dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice de interes local (alimentare cu apa şi canalizare, energie 

electrică şi termică, telecomunicaţii, etc) Sursa: INS, Tempo, GOS102B 

2.5.2.1.Reţeaua de distribuţie apă potabilă şi canalizare 

Analiza datelor privind consumul de apă (INSSE) relevă faptul că în regiune, în anul 2017, numarul  localitaţilor 

cu reţea de distribuţie apa potabilă înregistra doar 23 de UAT-uri  din mediul rural  ( faţă de 19 in anul 2012)  

iar reţea de canalizare publică se regăseşte in doar 20 de UAT- uri din mediul rural ( faţă de 15 in anul 2012). 

In toate cele 8 UAT-uri  urbane din judeţul Ilfov şi  în mun. Bucureşti există atât reţele de distribuţie apă 

potabilă cît şi reţea de canalizare publică. In continuare există 9 comune din judeţul Ilfov care nu beneficiază 

de reţele de distribuţie apa potabilă şi canalizare publică ( cca 25 %) 
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Reţeua  simplă de distribuţie a apei  potabile şi cantitatea de apă potabilă distribuită au cunoscut o dezvoltare 

in ultimii ani atât in Bucureşti cât şi in judeţul Ilfov.  In judeţul  Ilfov creşterea  lungimii reţelei a fost de aprox 

500 km in perioada 2012-2017 (+74 %) iar creşterea cantităţii de apă distribuite cu cca 1254 mii  mc ( +14%). 

Cele mai mari creşteri  s-au remarcat in oraşele Bragadiru, Magurele, Voluntari precum şi in comunele 

Brăneşti, Corbeanca, Gruiu, Ştefăneştii de Jos, restul localităţilor cunoscând îmbunătăţiri  relativ modeste.  In 

opoziţie cu situaţia din Ilfov, in municipiul Bucureşti deşi lungimea reţelei de apă potabilă a crescut cu cca 

530 km ( +23 %), cantitatea de apă distribuită  a scăzut după anul 2014 la o treime din valoarea înregistrată 

in 2012. 

 
Fig. 92 Lungimea rețelei de apă potabilă (km) la nivelul regiunii București-Ilfov 

 

În privinţa lungimii reţelei  simple de canalizare, aceasta a cunoscut , de asemenea o dezvoltare in perioada 

2012-2017 atât in Bucureşti cât şi in judeţul Ilfov, proporţional cu reţeua  simplă de distribuţie a apei  potabile. 

În Bucureşti  creşterea a fost de cca 109 % (de la 1919 km la 4013 km) iar in Ilfov a fost de cca 81% ( de la 534 

km   la 968 km ). Pionerii urbani din judeţul Ilfov au fost  Buftea, Bragadiru, Pantelimon, iar cei  din mediul 

rural: Afumaţi, Corbeanca, Cornetu, Brăneşti.  

Pe teritoriul județului Ilfov există mai mulți operatori ai serviciilor de distribuție a apei potabile și colectare a 

apelor uzate. Cel mai mare furnizor este Compania de Apă-Canal Ilfov, ce gestionează în prezent sistemele 

de alimentare cu apă și canalizare din 16 unități administrativ-teritoriale din județ, urmând să se deservească 

în viitorul apropiat inca 6 UAT-uri. Pe zona deservită de acest operator  s-a înființat ADI Apă Ilfov (22 membri). 

Urmatorii furnizori din punct de vedere al  ariei de acoperire sunt Euro Apavol S.A, RAJA S.A. și Veolia. Pe 

teritoriul municipiului Bucureşiti există un singur operator de distribuție a apei potabile și colectare a apelor 

uzate: Apa Nova SA 

Conform AMRSP  operatorul de furnizare a apei potabile din Bucureşti a inregistrat  în anul 2017 pierderi  de 

cca 23 % din volumul produs, fiind însă sub nivelul stanardului obiectiv din contractul privind oferirea 

serviciilor. Astfel, parametrii  nivelului de serviciu „A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă  
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Potabilă” sunt: 

Volum total produs:                          170 233 850 m3 

Volum furnizat si facturat :               129 753 190 m3 

Volum furnizat si nefacturat:                   622 762 m3 

Volum total Excluderi Admisibile:            881 196 m3 

Nivel  de Serviciu realizat                                   76,98% 

Standard Obiectiv:                                                    67% 

 

Datele de mai sus sugerează faptul  ca, deşi  rețelele de alimentare cu apă şi canalizare au cunoscut o 

dezvoltare in lungime în ultimii ani, acestea nu au ținut pasul cu expansiunea intravilană şi dezvoltarea 

rezidențială  şi că in continuare ca o bună parte din locuitorii regiunii nu au acces la alimentare cu apă şi 

canalizare din reţele publice. 

2.5.2.2. Reţeaua de distribuţie gaze naturale (uz casnic şi industrial) 

Numarul  localităţilor urbane şi rurale din regiune, în care se distribuie gaze naturale a ramas constant in 

ultimii ani, singurele comune unde la nivelul anului 2017 nu existau reţele sunt Nuci, Petrăchioaia şi Dărăşti 

Ilfov.  Reţeaua de distribuţie a gazelor s-a extins totuşi la nivelul fiecarei localităţi, însă într-un ritm  mai 

modest  faţă de reţeaua de alimentare cu apă, înregistrând creşteri a lungimii totale a conductelor de gaze 

cu cca 5% in Bucureşti şi de cca 12% in judeţul Ilfov (perioada 2012-2017).  

 
Fig. 93 Lungimea rețelei de gaze naturale (km) la nivelul regiunii București-Ilfov 

Pionerii din Ilfov cu cele mai mari dezvoltari ale reţelei de gaze sunt oraşele Voluntari, Bragadiru, Pantelimon, 

Otopeni ( care deţin de altfel şi cele mai lungi reţetele din judeţ) şi comunele Berceni,Chiajna, Corbenca.  
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Odată cu dezvoltarea reţelei, a crescut şi 

volumul total de gaze distribuit. In 

municipiul Bucureşti se distribuie o 

cantitate de cca 10 x mai mare decat în 

judeţul Ilfov. De remarcat este faptul că în 

Ilfov, volumul de gaze distribuit pentru uz 

casnic a cunoscut o creştere cu cca 40%, 

mult peste creşterea volumului total şi 

ocupa o pondere din totalul de gaze 

distribuit de cca 65 %, ceea ce evidenţiază 

incă o dată nivelul de expansiune  

urbană. 

 

Pe de alta parte, în Bucureşti ponderea consumului casnic este de doar cca 10 % din volumul de gaze total 

distribuit, volum total de gaze care a crescut cu cca 17% in perioada analizată faţă de doar 3% cât a înregistrat 

volumul de gaze destinat consumului casnic, ceea ce evidenţiază faptul ca există o cerere in creştere de gaze 

destinate consumului non casnic ( public, economic, industrial) 

 

2.5.2.3 Reţeaua de distribuţie energia termică. 

In regiunea Bucureşti lfov, energie termică este distribuită doar in Bucuresti si oraşul Otopeni. Dacă la 

nivelul oraşului Otopeni, s-a inregistrat o creştere a energiei  termice distribuite cu cca 4 % ( +403 gcal) în 

Bucureşti energia termică distribuită a scăzut cu cca 11% ( in perioada 2012-2017) 

Infrastructura Serviciului Public de Producere, Transport, Distributie şi Furnizare a Energiei Termice in 

Bucuresti  reprezinta un ansamblu tehnologic si functional, apartinand domeniului public si privat al 

Municipiului Bucuresti, ce cuprinde totalitatea constructiilor, instalatiilor, echipamentelor, dotarile specifice 

si mijloacele de masurare din sistem- SACET- prin care se realizeaza serviciul de producere, transport, 

distributie si furnizare a energiei termice sub forma de caldura si si apa calda catre utilizatori, in conditii de 

eficienta si la standarde de calitate. 

Din punct de vedere funcţional, Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a 

consumatorilor situaţi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, este un sistem complex constituit din: 

- Surse de producere (SP) 

- Reţea de transport a apei fierbinţi pentru sistemul de termoficare (RTP) 

- Reţea de distribuţie a agentului termic secundar pentru apa calde ae consum şi asigurarea încălzirii (RTS) 

- Puncte şi module termice, cu instalaţiile şi utilajele aferente (PT si MT) 

- Branşament/racord termic 

Sursele de producere a energiei termice sunt: 

Centrale electrice de termoficare (CET) 

- Surse care apartin SC Electrocentrale Bucuresti SA: CET Sud, CET Vest, CET Progresul, CET Grozăveşti; 

- Surse care apartin altor entitati: CET Vest Energo si CET Griro 

Aceste surse produc apa fierbinte pentru sistemul de termoficare, alimentand punctele termice (PT) si 

modulele termice urbane (MT) prin intermediul retelelor termice de transport (RTP). Pentru producerea 

căldurii sub formă de apă fierbinte, sursele existente în Municipiul Bucureşti au o capacitate instalată totală 

de 5108 Gcal/h. Din totalul instalat, capacitatea disponibilă este 2312 Gcal/h, reprezentând cca. 45% din 

totalul instalat. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate capacităţile instalate si disponibile pentru producerea căldurii sub formă 

de apă fierbinte, pe tipuri de surse: 
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Sursa AMRSP –Raport de activitate AMRSP 2017 

2.5.2.3.Infrastructura de telecomunicaţii                                                                                           

Regiunea București-Ilfov este străbătut de o serie de magistrale de telecomunicaţii care interconectează 
capitala cu restul ţării. Astfel din Bucureşti, nod naţional, pleacă magistrale din fibră optică către nodurile 
regionale din Ploieşti, Târgovişte, Slobozia, Giurgiu. Aceste magistrale sunt pozate subteran de-a lungul 
drumurilor naţionale.73 
Conform datelor statistice furnizate de Eurostat 10% din locuitorii Regiunii București-Ilfov nu au utilizat 
niciodată un calculator – valoarea este comparabilă cu a altor capitale europene (Regiunea capitalei Bruxelles  
- 8%, Regiunea Madrid - 11% sau Aria Metropolitană a Lisabonei - 12%), dar mult inferioară mediei României 
de 27%.  În aceeași măsură, după cum se poate observa în graficul alăturat, Regiunea București-Ilfov 
înregistrează cea mai mare pondere, în profil teritorial, a gospodăriilor care au acces la internet – mai exact 
96% dintre acestea. Pentru a păstra ca termen de comparație nivelul european sub acest aspect regiunea 
București-Ilfov surclasează Regiunea Capitalei Bruxelles (88%), Regiunea Berlin (95%), Regiunea Madrid 
(91%), Regiunea Île-de-France (92%) etc.74 

Fig. 94 Procentul gospodăriilor cu acces la internet, situație comparativă la nivelul regiunilor (2018) 
(sursa: ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2019) 

 

Numărul ridicat al gospodăriilor cu acces la internet se reflectă și în dinamica comerțului online. Statistica 
europeană evidențiază faptul că în cadrul Regiunii București-Ilfov procentul persoanelor care au comandat 
bunuri și/sau servicii prin intermediul internetului a înregistrat o evoluție fluctuantă, atingând în 2018 un 
maxim de 36%. În contrast, la nivelul întregii țări ponderea persoanelor care au comandat produse/servicii 
online a crescut constant, însă în 2018 această valoare era de doar 20% (cel mai redus procent se înregistrează 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia – 14%). 

                                                           
73 PATJ Ilfov, (2003), Elemente care condiţionează dezvoltarea. Diagnostic, priorităţi 
74 Eurostat, (2019), Digital economy and society, https://ec.europa.eu/eurostat  
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Fig. 95 Procentul indivizilor care au comandat prin intermediul internetului bunuri și servicii pentru utilizare proprie 
(sursa: ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2019) 

 

Totodată, studiul realizat de Institutul Național de Statistică asupra societății informaționale arată că 
regiunea București-Ilfov se remarcă și în ceea ce privește numărul întreprinderilor care dețin website propriu 
– respectiv 68,9% din totalul întreprinderilor active în 2017, în creștere față de anul 2015 când ponderea era 
de 60%. Același studiu plasează regiunea ca prima pe țară după ponderea personalului care utilizează PC 
conectat la internet – 54,6% comparativ cu 33,8% media României.75  

În ceea ce privește inițiatevele la nivel regional în domeniul telecomunicaților se remarcă proiectul Netcity – 

reteaua metropolitană de comunicații demarat de Primăria Municipiului București în 2008 cu scopul 

realizării rețelei metropolitane de fibră optică. Prin intermediul acestui proiect acesteia s-a construit o 

infrastructură metropolitana subterană distribuită în bucle funcționale, fiecare bucla având o lungime de 

aproximativ 20 km. Lungimea totală a rețelei executate până în anul 2018 era de peste 1000 km asigurând 

racordarea a peste 15 000 de locații.76 

Astfel, regiunea București-Ilfov se caractetizează printr-o bună conectivitate TIC măsurată prin ponderea 

populației care a utilizat cel puțin odată un calculator (90%), a gospodăriilor cu acces la internet (96%),  a 

personalului care utilizează PC (59,1%), respectiv PC conectat la internet (54,6%), evidențiându-se sub toate 

aspectele analizate peste media națională. 

                                                           
75 Institutul Naţional de Statistică, (2017), Societatea informaţională, http://www.insse.ro/old/  
76 https://net-city.ro/ 
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Fig. 96 Ponderea personalului care a utilizat PC la nivel 
regional (2017) 

(sursa: INS, Societatea informaţională, 2017) 

 

Fig. 97 Ponderea întreprinderilor care dețin website 
propriu din totalul întreprinderilor active (2017) 

(sursa: INS, Societatea informaţională, 2017) 

http://www.insse.ro/old/
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De asemenea, din perspectiva ponderii populației care au utilizat cel puțin odată calculatorul și al ponderii 

gospodăriilor cu acces la internet valorile sunt comparabile, chiar superioare celor înregistrate în regiunile-

capitală din vestul Europei.  

2.5.4. Infrastructura de sănătate.  

 

Unități sanitare 

Reţeaua unităţilor sanitare la nivel regional a înregistrat o evoluție pozitivă de peste 30%, numărul acestora 

crescând în valori nominale de la 8.456 unități în anul 2012, până la 11.025 unități în anul 2018. Ponderea în 

totalul național al unităților sanitare de la nivelul regiunii București Ilfov fiind de 15.5%, în creștere până la 

aproape 18% în anul 2018. 

 

Figura Nr. 98 Evoluție unități sanitare la nivel național și regional 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Cele mai semnificative schimbări au fost reprezentate de creşterea faţă de anul 2012 cu 771 a numărului 

cabinetelor stomatologice independente, cu 414 a numărului laboratoarelor medicale, cu 396 a cabinetelor 

medicale de specialitate, cu 327 a cabinetelor medicale școlare și cu 291 a cabinetelor independente de 

medicină de familie. În paralel cu aceste creșteri, s-a înregistrat o diminuare semnificativă a numărului 

policlinicilor, cu 137 unități, ramânând astfel doar 9 policlinici în regiune.  
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Unități sanitare pe categorii în regiunea București Ilfov 

 
 

Categorii de unitati sanitare 

Ani Evoluție  
2012 - 2018 

(+/-) 
 

2012 
 

2018 

UM: Numar 

Spitale 86 79 -7 

Ambulatorii de specialitate 17 23 6 

Ambulatorii integrate spitalului 44 49 5 

Policlinici 146 9 -137 

Dispensare medicale 8 8 0 

Centre de sanatate 3 1 -2 

Centre de sanatate mintala 14 8 -6 

Unitati medico-sociale 2 2 0 

Centre de diagnostic si tratament 14 4 -10 

Centre medicale de specialitate 122 518 396 

Centre de diagnostic si tratament cu paturi de spital 0 3 3 

Centre medicale de specialitate cu paturi de spital 0 30 30 

Centre de dializa 0 4 4 

Puncte de lucru ale centrelor de dializa 0 6 6 

Cabinete medicale de medicina generala 16 16 0 

Cabinete medicale scolare 138 465 327 

Cabinete medicale studentesti 10 10 0 

Cabinete medicale de familie 1262 1553 291 

Societate medicala civila 5 4 -1 

Cabinete stomatologice 2503 3274 771 

Cabinete stomatologice scolare 136 142 6 

Cabinete stomatologice studentesti 8 14 6 

Societate stomatologica civila medicala 18 3 -15 

Cabinete medicale de specialitate 1721 2088 367 

Societate civila medicala de specialitate 32 13 -19 

Farmacii 1161 1088 -73 

Puncte farmaceutice 1 4 3 

Depozite farmaceutice 36 30 -6 

Crese 27 0 -27 

Laboratoare medicale 569 983 414 

Laboratoare de tehnica dentara 261 266 5 

Centre de transfuzie 1 3 2 

Alte tipuri de cabinete medicale 95 325 230 

TOTAL 8456 11025 2569 
Tabel Nr. 9 Evoluție unități sanitare pe categorii în regiunea București Ilfov 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Distribuţia reţelei unităţilor sanitare în regiunea București Ilfov pe forme de proprietate evidențiază o 

scădere dramatică a unităților publice, cu 1206 unități în minus pe perioada anilor 2012 – 2018 și o creștere 

de peste 60% a unităților private, cu 3775 unități sanitare în plus.   
 

http://www.insse.ro/
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Unități sanitare pe categorii și forme de proprietate în regiunea București Ilfov 

 
 

Categorii de unitati sanitare 

 
Formă de 

proprietate 

Anul Evoluție  
2012 - 2017  

(+/-) 2012 2018 

UM: Numar 

Regiunea București Ilfov Total 8456 11025 2569 

Publică 2494 1288 -1206 

Privată 5962 9737 3775 

Spitale Total 86 79 -7 

Publică 54 54 0 

Privată 32 25 -7 

Ambulatorii de specialitate Total 17 23 6 

Publică 9 6 -3 

Privată 8 17 9 

Ambulatorii integrate spitalului Total 44 49 5 

Publică 44 46 2 

Privată 0 3 3 

Policlinici Total 146 9 -137 

Privată 146 9 -137 

Dispensare medicale Total 8 8 0 

Publică 8 8 0 

Centre de sanatate Total 3 1 -2 

Publică 1 1 0 

Privată 2 0 -2 

Centre de sanatate mintala Total 14 8 -6 

Publică 14 8 -6 

Unitati medico-sociale Total 2 2 0 

Publică 2 2 0 

Centre de diagnostic si tratament Total 14 4 -10 

Publică 4 4 0 

Privată 10 0 -10 

Centre medicale de specialitate Total 122 518 396 

Privată 122 518 396 

Centre de diagnostic si tratament cu 
paturi de spital 

Total 0 3 3 

Publică 0 1 1 

Privată 0 2 2 

Centre medicale de specialitate cu 
paturi de spital 

Total 0 30 30 

Publică 0 1 1 

Privată 0 29 29 

Centre de dializa Total 0 4 4 

Privată 0 4 4 

Puncte de lucru ale centrelor de 
dializa 

Total 0 6 6 

Privată 0 6 6 

Cabinete medicale de medicina 
generala 

Total 16 16 0 

Publică 1 0 -1 

Privată 15 16 1 
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Cabinete medicale scolare Total 138 465 327 

Publică 138 465 327 

Cabinete medicale studentesti Total 10 10 0 

Publică 10 10 0 

Cabinete medicale de familie Total 1262 1553 291 

Publică 655 5 -650 

Privată 607 1548 941 

Societate medicala civila Total 5 4 -1 

Publică 2 0 -2 

Privată 3 4 1 

Cabinete stomatologice Total 2503 3274 771 

Publică 313 2 -311 

Privată 2190 3272 1082 

Cabinete stomatologice scolare Total 136 142 6 

Publică 136 142 6 

Cabinete stomatologice studentesti Total 8 14 6 

Publică 8 14 6 

Societate stomatologica civila 
medicala 

Total 18 3 -15 

Publică 1 0 -1 

Privată 17 3 -14 

Cabinete medicale de specialitate Total 1721 2088 367 

Publică 357 0 -357 

Privată 1364 2088 724 

Societate civila medicala de 
specialitate 

Total 32 13 -19 

Publică 10 0 -10 

Privată 22 13 -9 

Farmacii Total 1161 1088 -73 

Publică 59 64 5 

Privată 1102 1024 -78 

Puncte farmaceutice Total 1 4 3 

Publică 1 4 3 

Depozite farmaceutice Total 36 30 -6 

Publică 1 2 1 

Privată 35 28 -7 

Crese Total 27 0 -27 

Publică 22 0 -22 

Privată 5 0 -5 

Laboratoare medicale Total 569 983 414 

Publică 433 409 -24 

Privată 136 574 438 

Laboratoare de tehnica dentara Total 261 266 5 

Publică 160 8 -152 

Privată 101 258 157 

Centre de transfuzie Total 1 3 2 

Publică 1 3 2 

Alte tipuri de cabinete medicale Total 95 325 230 

Publică 50 29 -21 

Privată 45 296 251 
Tabel Nr. 10 Unități sanitare pe categorii și forme de proprietate în regiunea București Ilfov  
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Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

În ceea ce privește spitalele din regiune, se remarcă o scădere a numărului acestora cu 7 unități private. De 

la 86 unități (54 publice și 32 private) în anul 2012, la 79 unități (54 publice și 25 private) în anul 2018. 

Comparând cu situația din celelalte regiuni de dezvoltare, București-Ilfov deține cel mai mare număr de 

spitale, respectiv 79, atât publice cât și private (2018).  

 
Fig. 99 Evoluția numerică a spitalelor de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2018, prelucrat după 

INS tempo online: SAN101A – octombrie 2019 

Evoluția temporală a numărului de spitale de la nivelul județului Ilfov, relevă faptul că în perioada 2012-2018 

în județ funcționează 8 spitale, dintre care 4 se află în proprietate publică. În orașul Buftea există două spitale 

aflate în proprietate publică și câte 1 în comunele Cernica și Jilava, în timp ce în orașul Voluntari sunt 

înregistrate existența a 2 spitale alfate în proprietate privată și câte o singură unitate în  orașul Otopeni și 

comuna Corbeanca.  
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Accessibilitatea la servicii de asisență medicală primară 

 

Asistența medicală primară, asigurată prin rețeaua de 

cabinete medicale de familie, reprezintă primul 

contact al populației cu sistemul sanitar, atât pentru 

diagnosticarea şi tratarea unor boli, cât şi pentru 

realizarea examenelor medicale preventive. Astfel, 

din punct de vedere al numărului cabinetelor 

medicale de familie raportate la populaţia 

localităţilor din regiune, se constata că la nivelul 

regiunii București Ilfov un cabinet de medicină de 

familie are în medie peste 2500 de persoane înscrise 

pentru servicii medicale de bază.  

La nivelul municipiului București unui cabinet de 

medicina de familie îi revin în medie 1523 persoane, 

iar la nivelul județului Ilfov disparitățile sunt 

considerabile, cea mai mică accesibilitate la servicii 

medicale primare regăsindu-se la nivelul comunei 

Berceni, unde exista un sigur cabinet de medicină de 

familie pentru întreaga polulație a localității de 6377 

persoane, la popul opus situându-se comuna Jilava cu 

o medie de 1498 persoane per cabinet de medicină de 

familie.  

 

 

 

Paturi de spital 

În ceea ce privește numărul de paturi din unitățile spitalicești, regiunea București-Ilfov indică, în anul 2018, 

existența a celui mai ridicat număr de paturi în raport cu situația înregistrată la nivelul celorlalte regiuni de 

dezvoltare, mai exact de 23 304 de paturi. Această valoare reprezintă 17,5% din totalul numărului de paturi 

din unitățile spitalicești, înregistrate în anul 2018 la nivel național. Față de anul 2012, numărul de paturi din 

spitalele care funcționează în regiunea București-Ilfov a crescut cu cca. 4,3% (973 de paturi față de anul 2012). 

Fig. 100 Numărul cabinetelor de medicină de 

familie raportate la populație (2017) 
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Fig. 101 Evoluția numerică a paturilor de spital de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2018, 

prelucrat după INS tempo online: SAN102B – octombrie 2019 

 

În ceea ce privește numărul de paturi din unitățile spitalicești, după forma de proprietate, la nivel național, 

în anul 2018, se înregistrează o scădere cu 0,3% a numărului de paturi din spitalele publice (cu 391 de paturi), 

față de valoarea înregistrată în anul 2012. Regiunea București-Ilfov prezintă scăderea numărului de paturi din 

spitalele de proprietate publică cu 0,68%, cu toate acestea, regiunea deține în anul 2018 cel mai ridicat număr 

de paturi în raport cu situația existentă în celelalte regiuni, respectiv de 21 391 de paturi.  

Situația de la nivel național a paturilor aflate în unitățile spitalicești de proprietate privată evidențiază 

poziționarea pe un trend ascendent, numărul acestora aproape dublându-se față de valoarea înregistrată în 

2012, cu alte cuvinte, de la 4 171 paturi, în anul 2018 se regăsesc 8 147. În cadrul regiunii București-Ilfov se 

regăsește cea mai ridicată pondere a numărului de paturi din unitățile spitalicești private din totalul național, 

respectiv de 23,4%, în anul 2018. Numeric, paturile din aceste tipuri de spitale au crescut pe durata perioadei 

analizate ci cca. 10% anual.   

Raportat numărului de paturi de spital disponibile la 100 000 de locuitori, conform datelor elaborate de 

Eurostat, regiunea București-Ilfov se află pe a treia poziție comparativ cu celelalte regiuni de la nivel 

european, în anul 2017 înregistrându-se 1 018,22 de paturi de spital/100 000 de locuitori. Regiunea 

București-Ilfov este depășită de Budapesta (1 032,77 paturi  de spital/100 000 de locuitori în anul 2017) și de 

regiunea Zachodniopomorskie din Polonia (1 196,15 paturi  de spital/100 000 de locuitori în anul 2017).77 

Numărul paturilor de spital disponibile la 100 000 de locuitori de la nivelul regiunii București-Ilfov a crescut 

în 2017 cu cca.3,7% față de anul 2012, când se înregistrau 981,94 de paturi disponibile. Creșterea cea mai 

accentuată de la nivel național se evidențiază în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde numărul paturilor 

dispunibile în anul 2017 este mai mare cu 8% față de anul 2012. 

                                                           
77 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00064/default/table?lang=en 
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Fig. 102 Evoluția numerică a paturilor de spital de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2018, 

prelucrat după Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00064/default/table?lang=en – 

octombrie 2019 

2.5.5. Infrastructura de servicii sociale  

În conformitate cu datele furnizate de Ministerul Muncii78 la nivelul regiunii București-Ilfov, în anul 2019 sunt 

acreditați 364 de furnizori de servicii sociale, care ofera 418 servicii sociale, dintre acești furnizori 21 sunt 

publici.  

În ceea ce privește reprezentarea la nivel teritorial, 273 din totalul furnizorilor de servicii sociale se regăsesc 

în municipiul București, dintre care 9 sunt furnizori publici. Cei mai numeroși furnizori de servicii sociale se 

află în orașul Voluntari (7 furnizori), fiind urmat de comuna Pantelimon cu 4 furnizori. 

2.5.5. Infrastructura privind situaţiile de urgenţă  

Infrastructura privind situațiile de urgență de la nivelul regiunii București-Ilfov se află în competența 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii’’ București-Ilfov. 

Din punct de vedere statistic, conform datelor emise de ISU București-Ilfov în anul 2018, au fost semnalate 

100 685 de situații de urgență în cadrul regiunii, dintre care 83 783 la nivelul municipiului București.  Dintre 

acestea, peste 2 000 au fost intervenții la incendii, 75 731 intervenții pentru acordarea primului ajutor de 

urgență și 131 de intervenții de descarcerare. În ceea ce privește timpul de răspuns înregistrat la nivelul zonei 

de competență, în 2018 acesta a fost cuprins aproximativ între 5-15 minute. Cea mai redusă durată de 

răspuns se înregistrează în partea de sud-vest a Capitalei, mai exact de 5-6 minute, în timp ce duratele cele 

mai ridicate, de 14-15 minute  se regăsesc pe de-o parte, în zona de nord a județului Ilfov (comunele Periș, 

Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Moara Vlăsiei, Balotești) și a județelor limitrofe, precum și în arealul 

Sectorului 4 și al localităților Popești-Leordeni, Berceni și Vidra.79 

În conformitate cu Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București prcum și cel al Județului 

Ilfov (anul 2016), la nivelul regiunii sunt identificate trei tipuri de riscuri, respectiv: naturale, tehnologice și 

biologice, pentru fiecare dintre acestea fiind evidențiate subtipuri specifice.  

  

                                                           
78 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 
79 https://isubif.ro/local/wp-content/uploads/2019/02/Prezentare-evaluare-2018.pdf 
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Riscuri naturale 

Raportat analizei riscului la inundații, Municipiul București nu este expus fenomenului de inundare datorită 

amenajărilor hidrotehnice efectuate la nivelul rețelei hidrografice.80 La nivelul județului Ilfov au fost 

semnalate următoarele râuri ce prezintă risc de viitură: 

- Râul Dâmbovița cu debite mai mari de 300 m3/s 

- Râul Colentina cu debite mai mari de 40 m3/s 

- Râul Ilfov şi Ilfovăţ, când este depaşită capacitatea der. Bolovani 

- Râul Ialomiţa cu debite mai mari de 700 m3/s 

- Râul Argeş cu debite mai mari de 1600 m3/s 

- Râul Sabar cu debite de peste 100 m3/s, până la confluenţa cu Râul Ciorogârla şi peste 400 m3/s după 

confluenţă81 

În ceea ce privește căderile masive de zăpadă asociate cu viscol, acestea pot cauza, la nivelul județului Ilfov, 

blocări temporare ale anumitor rețele rutiere cum ar fi: DN Centura București, DN1, DN1 A, DN2, DN3, A1, 

A2, DJ 301B, DJ 402 și a unor drumuri comunale.82 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Ilfov menționează faptul că regiunea București-Ilfov este 

afectată de două tipuri de seisme, respectiv cele intermediare, cu focarul sub scoarță, la 80-120 km adâncime 

și cele normale, formate în scoarță, la adâncimi mai reduse, de 3-50 km. La acestea se adaugă cutremurele 

intermediare, cu focarul în zona Vrancei, la adâncimi de 130-150 km. 

Riscuri tehnologice 

Riscurile tehnologice sunt reprezentate de existența operatorilor economici, pe teritoriul regiunii, care 

prezintă risc chimic major. Conform PAAR Ilfov 2016 au fost identificate: surse de risc exploziv-incendiar în 

Jilava, Domnești, Otopeni, Mogoșoaia, Popești-Leordeni, Buftea, Bălăceanca și Pantelimon și Chiajna și focar 

de risc chimic în Jilava, Chiajna și Pantelimon. Același document menționează existența a 18 surse de risc 

radiologic la nivelul județului, în localitățile Periș, Balotești, Otopeni, Buftea, Pantelimon, Cernica, Măgurele 

și Domnești. 

Riscuri biologice 

În ceea ce privește riscurile biologice, la nivelul județului Ilfov nu există spitale de boli contagioase, în schimb, 

pe teritoriul municipiului București, în anul 2015, sunt semnalate existența a 33 de spitale și institute  și peste 

90 de laboratoare microbiologice.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București (2016) 
81 Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Ilfov (2016) 
82 Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Ilfov (2016) 



94 
 

 

2.5.7. Infrastructura de educaţie  

La nivel național, se înregistra, în 

anul 2017, un total de 7 047 de 

unități de învățământ raportate la 

peste 3 500 000 de persoane 

înscrise în toate nivelurile de 

învățământ. Regiunea București-

Ilfov cuprinde un total de 763 de 

unităță școlare raportat la 506 791 

de elevi înscriși (în anul școlar 

2017/2018). 

 În ceea ce privește nivelurile de 

școlarizare, în România sunt 

înregistrate 1 175 de grădinițe la 

521 161 de copii înscriși, în anul 

școlar 2017/2018, raportul 

evidențiând faptul că aproximativ 

443 de copii revin unei grădinițe 

din cadrul țării. La nivelul regional, 

București-Ilfov cuprinde cel mai 

mare număr de grădinițe de copii, mai exact de 300 (în anul 2017), număr raportat la 55 330 de copii înscriși. 

Regiunea ce deține cel mai redus număr de grădinițe de copii este regiunea Sud-Vest Oltenia, cu doar 74 de 

unități școlare. La nivel național, în anul școlar 2017/2018 existau 3 930 de școli de nivel primar și gimnazial. 

În ultimii 6 ani, regiunea București-Ilfov prezintă o dinamică ascendentă a numărului unităților școlare de 

nivel primar și gimnazial, din anul 2012 până în prezent, numărul acestora a crescut cu 45 de unități. 

Învățământul liceal indică existența a 1560 de unități răspândite la nivel național, în anul școlar 2017/2018, 

valoare ce marchează reducerea numărului de unități, cu 55 de instituții, față de anul școlar 2012/2013. 

Regiunea București-Ilfov cuprinde 138 de instituții de învățământ liceal, caloare ce se menține relativ 

constantă pe durata perioadei analizate. Raportat unităților de învățământ superior de la nivel național, în 

perioada analizată se observă o reducere a numărului acestora, de la 107, în anul școlar 2012/2013, la 95 în 

2017/2018. Numărul cel mai ridicat este înregistrat în regiunea Bucureșri-Ilfov, mai exact de 33 de instituții 

(2017/2018), aceasta fiind urmată, la mare distanță de regiunea Nord-Vest, cu 15 unități. 
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Fig. 103 Numărul unităților de învățământ, pe niveluri de educație, la 
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2.5.8. Infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare  

 

Conform datelor prezentate de Ministerul Cercetării și Inovării, sistemul național de cercetare - dezvoltare 
este alcătuit din ansamblul unităților și instituțiilor de drept public și de drept privat cu personalitate juridică, 
care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea. 

Astfel, în sistemul național de cercetare - dezvoltare sunt cuprinse: 

A. Unitățile și instituțiile de drept public: 

a. institute, centre sau stațiuni de cercetare - dezvoltare organizate ca instituții publice; 
b. institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor 

naționale și regiilor autonome sau ale administrației publice centrale și locale; 
c. centre internaționale de cercetare - dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale; 
d. alte instituții publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea - 

dezvoltarea. 

B. Unitățile și instituțiile de drept privat: 

a. unități de cercetare - dezvoltare organizate ca societăți comerciale; 
b. societăți comerciale, precum și structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-

dezvoltarea; 
c. instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora. 

Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare - dezvoltare de interes național, care cuprinde 
următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică: 

 institute naționale de cercetare - dezvoltare; 

 institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare - dezvoltare ale 
academiilor de ramură; 

 instituții de învățământ superior acreditate sau structuri ale acestora; 

 institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor 
naționale și regiilor autonome de interes național. 

Sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) din România cuprinde 263 organizații CDI publice și circa 
600 de întreprinderi. Dintre organizațiile publice, 56 sunt universități publice autorizate, 46 sunt institute 
naționale de cercetare - dezvoltare (dintre care 43 coordonate de MCI), iar 65 sunt instituții de cercetare și 
centre ale Academiei Române. Rețeaua Națională pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) cuprinde 
50 de organizații specifice: centre de transfer tehnologic, centre de informații tehnologice, incubatoarele de 
tehnologie și afaceri, 4 parcuri de știință și tehnologie.83 

La nivelul Regiunii București Ilfov se regăsesc: 

 46 institute și centre de cercetări în subordinea Academiei Române, 

 31 institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, 

 2 instituții CDI în subordinea Ministerului Cercetării și Inovării, 

 1 institut CDI sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării, 

 1 institut în coordonarea Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, 

 1 institui în coordonarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Lista unităților de cercetare-dezvoltare din Regiunea București-Ilfov poate fi consultată în cadrul anexelor. 

Cheltuielile de cercetare- dezvoltare 

În 2017 cheltuielile curente și de capital realizate de unitățile cu activitatea de cercetare-dezvoltare totalizau  
4 317 086 mii lei la nivelul întregii țări. În acest context, Regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal 
pol al activităților de cercetare-dezvoltare, realizând 65,03% (2 807 480 mii lei) din valoarea totală. Pe 

                                                           
83 Sursa informațiilor: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4481/sistemul-national-de-cercetare 
 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/4481/sistemul-national-de-cercetare
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următoarele două locuri sunt poziționate Regiunea Sud Muntenia (342 976 mii lei) și Regiunea Vest (318 975 
mii lei) care realizează împreună 15,24%.  

 

Fig. 104 Figura Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, situație comparativă la nivelul regiunilor 

Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP104B 

Valoarea cheltuielilor regionale din activitatea de cercetare-dezvoltare s-a aflat în ultimii ani pe o pantă 
ascendentă, fapt care se traduce printr-un spor de 1 231 867 mii lei RON în 2017 față de nivelul anului 2012. 
Interesant de analizat, în aceste circumstanțe, sunt transformările realizate la nivel intraregional, nu atât în 
cadrul Municipiului București, care cunoaște o creștere lentă și relativ constantă, dar mai ales în cazul 
Județului Ilfov. După cum reiese din graficul următor, cheltuielile din activitatea de cercetare-dezvoltare în 
Județul Ilfov au crescut cu 974 075 mii lei, atingând la sfârșitul perioadei de analiză o sumă superioară 
comparativ cu cea înregistrată de Municipiul București. Progresul trebuie pus, mai înainte de toate, pe seama 
investițiilor realizate în cadrul unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul fizicii laserilor, plasmei, 
radiației și a ingineriei existente în Județul Ilfov.  

 

Fig. 105 Figura Cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul regiunii București Ilfov, miliarde lei 

Sursa INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie -CDP104B 

Eurostat definește intensitatea cercetării-dezvoltării drept procentul din PIB reprezentat de cheltuielile din 
activitatea de cercetare și dezvoltare. Pornind de la acest lucru, Consiliul European, prin Strategia de la 
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Lisabona și Strategia Europa 2020, a stabilit ca obiectiv de atins ca 3% din PIB să se îndrepte spre activitățile 
de CD. Până în 2017, la nivelul Uniunii Europene acest nivel a fost atins doar de Suedia (3,4% ), Austria 
(3,16%), Danemarca (3,05%) și Germania (3,02%) - media UE-28 fiind de 2,06%, iar a României (printre 
ultimele clasate) de 0,5%.84 

Situația în cadrul regiunii București-Ilfov este asemănătoare, cheltuielile din activitatea de cercetare-
dezvoltare reprezentând doar 1,03% din PIB-ul regional. Procentul  a cunoscut variații semnificative 
conturându-se doua etape: o scădere cu 0,22 puncte procentuale între 2012-2014, urmată de o creștere cu 
0,25% până în 2016. 85 

 

Figura 1 Procentul din PIB reprezentat de cheltuielile din activitatea de cercetare dezvoltare – în anul 2016 

Sursa 1 Eurostat, 2019 

 

 

                                                           
84Eurostat, (2017), Gross domestic expenditure on R&D (GERD) https://ec.europa.eu/eurostat/ 
85Eurostat, (2015), Intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions https://ec.europa.eu/eurostat/  
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Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare 

La sfârșitul anului 2017, la nivelul Regiunii București Ilfov își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare 22 
709 salariați, număr în ușoară creștere (cu 3%) față de cel înregistrat la sfârșitul anului 2012, de 21.902 
salariați. Din acest total, un procent de 50% sunt cercetători, restul salariaților fiind  tehnicieni sau asimilați 
ai acestora. 

Privitor la sectorul unde cercetătorii de la nivelul regiunii își desfășoară activitatea, putem menționa faptul 
că 38% dintre aceștia se regăsesc în sectorul guvernamental, 36% in sectorul învățământului superior, 24% 
în sectorul antreprenorial și doar aproximativ 2% în sectorul privat non profit (potrivit datelor Eurostat). 

 

 

Figura 107 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, mii persoane 

Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP102E 

În ceea ce privește numărul salariaților în activități de cercetare-dezvoltare (1,659 în anul 2017) ce revin la 
10.000 persoane ocupate civile, regiunea ocupă locul 1 în topul național, depășind în mod considerabil nivelul 
înregistrat în România, pe toată perioada analizată.  

 

Figura 2 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare la 10000 persoane ocupate civile 
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP102E, FOM103D 

În comparație cu alte regiuni-capitală de la nivel european, Regiunea București Ilfov se apropie de numărul 
de cercetători existenți in capitala Bulgariei, dar se afla cu mult sub numărul de cercetători din Atena, 
Budapesta și Varșovia. 
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Figura 3 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare comparativ cu alte regiuni europene în anul 2016 

Sursa Eurostat, 2019 

Întreprinderile inovatoare 

Conform European Innovation Scoreboard 2018 (care ia în calcul o serie de indicatori precum: populația cu 
studii superioare, publicațiile științifice, cheltuielile pentru cercetare și inovare ale sectorului privat și public, 
IMM-uri inovatoare etc.) România se încadrează în rândul inovatorilor modești având un nivel de 
performanță mai mic cu peste 50% decât media Uniunii Europene. Scorul obținut de regiunea București-Ilfov 
este de 48,5 (comparativ cu 102,6 nivelul statelor membre), asemănător cu standardul unor regiuni precum 
Kujawsko-Pomorskie (Polonia) sau Peloponnisos (Grecia).  

 

Figura 110 Gradul de inovare al regiunilor la nivelul anului 2017 

Sursa  ADRBI, QGis 2.18, prelucrare date European Innovation Scoreboard 2018 

În profil teritorial, Regiunea București-Ilfov deține principala poziție din perspectiva activităților de inovare și 
cercetare. Totuși, în ultimii ani s-a înregistrat o diminuare treptată a punctajului pentru performanțele în 
inovare: în 2009 scorul regiunii era de 62,6, în anul 2013 ajunge la 60,5 ca mai apoi să înregistreze o scădere 
accentuată.86  

În cadrul Uniunii Europene jumătate (49,1%) din întreprinderi au raportat, în perioada 2012-2014, o formă 
de activitate de inovare, în acest clasament România se afla pe ultimul loc cu un procent de doar 12,8%.87 În 
profil teritorial, regiunea București-Ilfov ocupă prima poziție concentrând la nivelul anului 2016, conform 
datelor statistice, 24,41% din întreprinderile inovatoare ale țării, la o distanta de 4,18 puncte procentuale de 
regiunea Nord-Vest. 

                                                           
86 Comisia Europeana, (2018), European Innovation Scoreboard 2018, http://ec.europa.eu/ 
87 Eurostat, (2017), Innovation statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/ 
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Fig. 111 Figura Ponderea întreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare, în 2016 

Sursa  INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C 

După cum se poate constata în graficul următor, evoluția numărului întreprinderilor inovatoare se află pe o 
pantă descendentă. În intervalul analizat numărul unităților inovatoare din regiune s-a redus cu 472, de la 
1186 în 2012 la 714 în 2016. Pe de altă parte, evoluția numerică a întreprinderile care nu au avut activitate 
inovatoare a fost una pozitivă, numărul acestora menținându-se de-a lungul întregii perioade superior 
întreprinderilor inovatoare. Astfel, în 2016 ponderea unităților non-inovatoare din totalul întreprinderilor era 
de 89,5%, respectiv 10,5% pentru întreprinderile inovatoare. 

 

Fig. 112 Figura Întreprinderi inovatoare și non-inovatoare în cadrul regiunii București-Ilfov 
Sursa  INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C 

Analiza realizată asupra inovației în industrie și servicii la nivelul regiunii București-Ilfov evidențiază o 
concentrare a întreprinderilor inovatoare (precum și a celor non-inovatoare) în cadrul activităților terțiare. 
Cu toate acestea, ponderea întreprinderilor inovatoare din sfera serviciilor a cunoscut o scădere ușoară de la 
72,26% în 2012 la 70,87% în 2016. Pentru sectorul industrial, în 2016 ponderea întreprinderilor inovatoare 
era de 29,13%. 
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Fig. 113 Figura Întreprinderile  inovatoare si non-inovatoare pe activități și clase de mărime 
Sursa INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C 

 

Repartiția pe clase de mărime a angajaților scoate în evidență faptul că de-a lungul întregii perioade de timp 
analizate întreprinderile mici (67,23%) au fost mai inovatoare decât întreprinderile mijlocii (24,51%) și mari 
(8,26%). La nivel național, situația se înscrie în același trend, ponderea întreprinderilor mici în totalul 
întreprinderilor inovatoare fiind de 70,39% pentru anul 2016. 

Tipuri de inovare 

Referitor la tipologia inovațiilor, în context național, cele mai multe dintre întreprinderile inovatoare au 
realizat doar inovație de organizare și/sau de marketing (46,80%) – adică au implementat un nou model de 
organizare în practicile de afaceri, a locului de muncă sau în relațiile externe sau un nou concept sau strategie 
de marketing. În aceeași măsură, în UE-28 mai mult de un sfert (27,3%) din toate întreprinderile au raportat 
inovare organizațională în perioada 2012-2014, urmate de cele cu inovarea de produs (23,9%), în marketing 
(22,8%) și inovarea de proces (21,6%). 
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La nivelul Regiunii București-Ilfov circumstanțele sunt similare, în 2016, din cele 714 întreprinderi 
inovatoare, 307 (43%) au introdus inovație de organizare și/sau marketing, 141 (19,75%) de produs, 122 
(17,09%) de produs și proces, 94 (13,17%) doar de proces, iar pentru 50 (reprezentând 7%) activitățile de 
inovare au fost nefinalizate și/sau abandonate. 

 

Fig. 114 Figura Întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, de organizare și/sau marketing 
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO102A 

 

În anul 2014 cheltuielile pentru inovare au însumat 1 145 411 mii lei, cel mai important procent (67,06%) din 
acestea fiind reprezentat de cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare internă, adică activitățile care 
contribuie la creșterea volumului de cunoștințe și a utilizării lor în scopul realizării de produse și procese noi 
și îmbunătățite. După cum se poate observa, între 2012 și 2014 toate categoriile de cheltuieli au înregistrat 
creșteri importante, excepție făcând cele destinate formării profesionale, activității de introducere pe piață 
a inovațiilor, activității de proiectare (design) etc. 

 

Fig. 115 Figura Cheltuielile pentru inovare, pe elemente componente, milioane lei 
Sursa INS, „Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială, 2017 

 

Clasificarea tipurilor de cheltuieli pe activități economice surprinde următoarea situație: pe de-o parte în 
cadrul sectorului industrial cea mai mare sumă (172 881 mii lei, respectiv 48,23%) s-a îndreptat către achiziția 
de utilaj, echipament, software și clădiri, iar pe de altă parte, în domeniul serviciilor 70,56% (354995 mii lei) 
din cheltuieli au fost realizate pentru activități de cercetare-dezvoltare internă. 
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2.5.9. Fondul imobiliar existent  

Regiunea București-Ilfov indică în anul 

2018 existența a 1 055 662 de locuințe, 

dintre care 82,1%, respectiv 866 990 de 

locuințe se regăsesc pe teritoriul 

municipiului București. Comparând cu 

celelalte regiuni de dezvoltare, regiunea 

București-Ilfov se află pe poziția a cincea, 

cel mai mare fond imobiliar regăsindu-se 

în regiunea Nord-Est (1 461 968 de 

locuințe în anul 2018).  

În ceea ce privește forma de proprietate, 

în cadrul regiunii 99,1% (1 046 826 de 

locuințe) din totalul fondului imobiliar 

existent este de proprietate privată.  

Raportat perioadei 2012-2018, la nivelul 

județului Ilfov se observă o creștere 

constantă a fondului de locuințe existent, 

atât la nivelul mediului rural, cât și a celui urban. În ceea ce privește mediile de rezidență, spațiul rural indică 

o creștere anuală cu peste 3 000 de locuințe, iar la nivelul urban o creștere cu aproximativ 2 000 de locuințe. 

Pentru mediul rural, tendința de creștere se menține la valori constante de cca. 2,4%, în timp ce în orașele 

de la nivelul județului Ilfov rata anuală de creștere este orientată pe o traiectorie descendentă. 

  
Fig. 117 Dinamica fondului imobiliar existent, pe medii de rezidența, la nivelul județului Ilfov, în perioada 2012-2018, 

prelucrat după INS tempo online: LOC101A – octombrie 2019 

Municipiul București prezintă pentru perioada 2012-2018 creșteri numerice importante ale fondului imobiliar 

existent. Față de anul 2012, în prezent (2018), numărul locuințelor existente a crescut cu 21 224 de 

construcții. Anual, se înregistrează o expansiune a fondului imobiliar existent de peste 3 000 de locuințe.  
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Fig.118  Dinamica fondului imobiliar existent, la nivelul Municipiului București, în perioada 2012-2018, prelucrat 

după INS tempo online: LOC101A – octombrie 2019 

În ceea ce privește locuințele terminate, în anul 2018, regiunea București-Ilfov indică existența celui mai 

ridicat număr de locuințe terminate în cursul anului menționat, respectiv de 11 272, fiind urmată de regiunea 

Nord-Vest cu 11 074 de locuințe. Totodată, raportat mediilor de rezidență, regiunea înregistrează o creștere 

a fondului construit la nivelul mediului urban mai ridicată față de cea din mediul rural, respectiv au fost 

terminate în anul 2018 8 833 de noi locuințe în mediul urban.  

 
Fig. 119  Locuințe terminate în cursul anului, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pe medii de rezidență, în anul 2018 

și rata medie de creștere (%) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în perioada 2012-2018, prelucrat după INS 

tempo online: LOC104A – octombrie 2019 

Raportat perioadei analizate, regiunea București-Ilfov indică o rată medie de creștere a locuințelor terminate 

în cursul anului de 11,7%, municipiul înregistrând de altfel o creștere medie pentru perioada 2012-2018 de 

23,1%. În ceea ce privește forma de proprietate, în anul 2018 nu se înregistrează terminarea vreunei 

construcții din fonduri publice.  
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2.6. MEDIU 

Analiza privind factorii de mediu are drept scop evidențierea stării mediului în regiunea Bucureşti Ilfov, 

analizând principalele sale componente (calitatea aerului, a solului, a apelor de suprafață, dar și subterane, 

etc.), precum și sublinierea tendinţelor generale de evoluție pentru perioada 2012-2018. Totodată, se 

urmărește evidenţierea diferenţelor semnificative între starea mediului din Bucureşti şi cea de la nivelul 

aglomerărilor urbane din Europa, încercând a se determina poziţia pe care o ocupă capitala în acest context, 

la care se adaugă definirea cauzelor, a activităţilor responsabile pentru starea actuală a factorilor de mediu, 

respectiv pentru producerea emisiilor poluante pe diverse componente ale mediului. Informaţiile prezentate 

în acest capitol provin în totalitate din rapoartele privind starea mediului ale municipiului Bucuresti şi 

judeţului Ilfov pentru perioada 2012-2017, din Planul Local de acţiune pentru Mediu Bucuresti 2015 si Ilfov 

2012 reviziuit, documente intocmite de APM Bucureşti si APM Ilfov si care pot fi consultatate pentru 

informatii detaliate.  

2.6.1. Calitatea factorului de mediu - aer  

Calitatea aerului de la nivelul regiunii 

București-Ilfov este influențată de marea 

diversitate a surselor de poluare 

existente, la care se adaugă 

caracteristicile acestora, răspândirea și 

densitatea lor, precum și configurația 

topografică locală. Datele referitoare la 

calitatea aerului în regiunea  Bucureşti 

Ilfov (poluanţii măsuraţi fiind: SO2, NOx, 

CO, O3, PM10, PM2,5, plumb, cadmiu, 

nichel) sunt furnizate în timp real şi  

provin de la cele 8 staţii automate, 

repartizate astfel : - 1 staţie de fond 

urban: Lacul Morii- cod statie B1 (APM 

Bucureşti); 

 - 2 staţii de trafic:  Sos. M. Bravu- cod 

statie B3 şi Cercul Militar Naţional - cod 

statie B6; 

 - 3 staţii industriale: Dr.Taberei- cod 

statie B5, Titan - cod statie B2 şi Berceni - 

statie B4. 

 - 1 staţie de fond regional: Baloteşti- cod 

statie B8;(Ilfov) 

 - 1 staţie de fond suburban: Măgurele - 

cod statie B7; (Ilfov) 

Din motive tehnice, in perioada 2012-

2016 anumite staţii de monitorizare nu au 

fost complet operaţionale, astfel ca pentru staţiile care lipsesc din grafic nu există date suficiente pentru a 

respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011. Începand cu luna iulie 2016 toate echipamentele 

automate de monitorizare au fost inlocuite, astfel că, in anul 2016 captura de date a fost sub 50%, de aceea 

Fig. 121  Stațiile de măsurare a calității aerului 



106 
 

nu se poate face o evaluare a calitatii aerului doar pe setul de date iulie-decembrie 2016. Incepand cu anul 

2017, captura de date a fost peste 90%. 

Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici 

Pentru PM10, concentraţiile medii 

anuale au scazut în ultimii 5 ani sub 

valorile limită anuale la toate staţiile 

de monitorizare. 

In general, valori mai ridicate se 

înregistrează la staţiile de trafic (B3 

si  B6), datorită faptului că emisiile 

din trafic au loc la nivelul solului şi, 

de multe ori, condiţiile atmosferice 

si arhitectura stradală împiedică 

dispersia poluanţilor.  

Fig. 122 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea  mediului 2012-2017 

Pentru staţiile în care se 

monitorizează poluarea produsă de 

traficul rutier, se constată că 

mediile anuale se menţin la valori 

ridicate, uneori peste valoarea 

limită pentru  NO2.  

Pentru NO2 la staţiile de trafic unde 

s-au înregistrat captură de date de 

minim 75%, s-au constatat depăşiri 

ale valorii limită anuale de 40 

μg/m3 ( la B3 si B5 in 2012, la B3 in 

2013 si la B3 si B6 in anul 2017).  

Fig. 123 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2012 – 2017 

Pentru SO2 nu există valoare limită 

pentru concentraţia medie  anuală, 

in regiune nefiind probleme 

deosebite în ceea ce priveşte 

concentraţiile, neînregistrandu-se 

depasiri. Valori mai ridicate s-au 

inregistrat in 2012-2013 la statia de 

trafic B6 

Pentru Pb, Cd, Ni, tendinţa este de 

mentinere a concentraţiilor medii 

anuale, care au fost  sub valorile 

limită. 

Fig. 124 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului2017 

Depăşirea valorilor limită privind calitatea aerului la nivel regional 
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Acest indicator se referă la procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul 

înconjurător care depăşesc valoarea-limită zilnică sau anuală pentru protecţia sănătăţii umane .  

 

In anii 2013-2017 nu a mai fost 

depaşită valoarea limită anuală 

(VLA) la PM10 la nici o staţie care a 

avut captură de date suficienta.  

 

In anii 2013-2017 valoarea limită 

zilnică (VLZ) a fost depaşită mai 

mult de 35 ori la staţia B1 in anii 

2013 si 2015.  

 

 

Fig. 125 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2017 

Din acest motiv ponderea populaţiei  expusă la concentraţii de PM10 peste VLZ a fost luată 40% (s-a estimat 

ca 40% din populaţie locuieşte pe aria de reprezentativitate a staţiei B1). Pentru staţia de monitorizare B7- 

Magurele- fond suburban, s-a estimat un procent de 15%  (anul 2016) 

Un alt indicator la care s-au înregistrat depăşiri ale valoarii limită/valoarea tintă a fost O3 (ozon) la staţia de 

monitorizare B1 şi B8 in anul 2017 (staţii care au avut capturi de date suficiente). În ceea ce priveşte  valorile 

limită/ţintă zilnice  pentru SO2, NO2, CO şi metale grele din perioada 2012-2017 singura staţie care a avut 

captură de date suficienta a fost B1- Lacul Morii, insă aceste valori limită nu au fost depaşite.  

La nivelul judeţului Ilfov, deşi concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită, pe parcursul anului 

2017 s-au înregistrat  depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h)  la PM10, staţia B8- Balotesti- 14 depăşiri şi 

staţia B7- Magurele- 4 depăşiri.  Pentru ozon (O3), pe parcursul anului 2017 s-au inregistrat un nr. de 37 

depasiri pentru valoarea medie la 8 ore la stația B8- Balotesti si un nr. de 14 depasiri pentru statia B7 

Magurele. Pentru NO2 si SO2 nu au fost înregistrate depășiri a valorii țintă, așa cum este prevăzut în Legea 

104/2011 

Emisiile de substanţe acidifiante în perioada 2012-2017 la nivel regional 

Acestea reprezintă tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac 

(NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant şi oferă 

de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare 

sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport 

rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; 

agricultură; deşeuri; altele. 

Emisiile de SOx sunt în scădere , în principal datorită reducerii cantităţilor de păcură utilizate de către CET-uri 

pentru producerea de energie termică.  Emisiile de NOx sunt in creştere accentuată în ultimii 3 ani, în special 

datorită traficului rutier. Emisiiele de NH3 prezintă o uşoară fluctuaţie de la an la an, când de scădere, când 

de creştere, şi nu poate fi estimată o tendinţă de evoluţie a emisiilor. Compuşii organici volatili nemetanici 

(NMVOC) prezintă o evoluţie similară cu cea a NOx, tot datorită contribuţiei traficului. 

Pentru CO s-a observat o descreştere a emisiilor, urmată de o creştere foarte mare în ani 2014 - 2017, datorită 

emisiilor calculate din trafic. Emisiile de particule PM10 si PM 2,5 au inregistrat o usoara descrestere, urmata 

de o crestere între anii anul 2014- 2017. Emisiile de metale grele au inregistrat o crestere mare in anul 2014, 
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urmate de o descrestere usoara. Emisiile de POP sunt aproximativ aceleaşi  pe parcursul celor 5 ani, făra 

variaţii semnificative. 

Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 

La nivelul municipiului Bucureşti sunt puse în aplicare Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în 

Municipiul Bucureşti (2015) şi Programul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru Municipiul Bucureşti 2018-

2022 programe care conţin măsuri destinate îmbunătăţirii calităţii aerului menite să reducă concentraţiile de 

poluanţi, în special în zona centrală a mun Bucureşti, unde sursa cea mai importantă de poluare o reprezintă 

traficul rutier.  În cadrul acestora există măsuri şi pentru sursele fixe, în special legate de şantierele de 

construcţii (respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire şi controlul organizărilor de şantier etc) şi 

centralele electrotermice, sau măsuri care vizează spaţiile verzi (pentru asigurarea suprafeţei de spaţiu 

verde/locuitor prevăzută de Directivele Europene, plantări de arbori şi material dendricol etc)  şi stimularea 

folosirii bicicletelor (realizare căi de rulare). De asemenea, există măsuri care prevăd promovarea unui 

transport în comun integrat de o calitate înaltă şi nepoluant (modernizarea infrastructurii, acoperirea zonei 

centrale cu mijloace de transport cu expunere scăzută la blocaje în trafic, sistem automatizat de management 

al traficului etc). Programul include şi un capitol cu măsuri dedicate îmbunătăţirii activităţii de salubrizare a 

oraşului (introducerea de mijloace mecanizate, stropire străzi etc). 

La nivelul judeţului Ilfov este pus in aplicare Programul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru judeţul Ilfov 

2019-2022 care ca obiectiv specific implementarea măsurilor identificate în alte proiecte, planuri și strategii 

locale, sau la nivel național, precum și a unor măsuri suplimentare cu impact în reducerea emisiilor în vederea 

menținerii calității aerului și a calității mediului în ansamblul său. 

2.6.2. Calitatea factorului de mediu - apa  

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui teritoriu care pot fi 

folosite pentru diverse scopuri. Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum 

acumulată în corpurile de apă într-un interval de timp dat.  

La nivel naţional, resursa naturală 

de apă a anului 2017 provenită din 

râurile interioare a reprezentat un 

volum scurs de 29228 x 106 mc care 

îl situează sub nivelul volumului 

mediu multianual calculat pentru o 

perioadă îndelungată (1950– 

2017), respectiv 40 000  x 106 mc. 

Comparativ cu ultimii 5 ani (2012 – 

2016), volumul scurs în anul 2017 a 

reprezentat 81.8 % față de media 

multianuală a stocului anual scurs 

în intervalul amintit.  

Fig. 126 Resursele naturală de apă ale României in perioada 2012-2017  

Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2017 

Comparativ cu ultimii 5 ani (2012 – 2016), volumul scurs în anul 2017 (inclusiv Dunărea) a reprezentat 81.8 

% față de media multianuală a stocului anual scurs în intervalul amintit.  

În ceea ce priveşte bazinele hidrografice care traversează regiunea şi reprezintă sursa de apă pentru populaţie 

(în principal Argeş) se constata), ca volumul scurs în anul 2017 pentru Argeş a reprezentat 75.7 % față de 
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media multianuală a stocului anual scurs în intervalul amintit (sub media naţională), iar pentru Ialomiţa 

91.6%. Scăderea față de media multianuală a ultimilor 5 ani se explică prin faptul că anul 2017, comparativ 

cu ceilalți a fost un an secetos cu excepția anului 2012. În acest an, 2012, resursa de apă este mai mică 

comparativ cu cea calculată pentru anul 2017 

Bazinul 

hidrografic 

Parametrul 

 
F (km2) 

Q med anual (m3/s) Q2017/ 

Qmed 

(%) 
2012 2013 2014 2015 2016 

MED 

2012-2016 
2017 

Argeş 
Q 

12550 
52,9 74,0 95,4 83,8 75,0 76.22 57.68 

75.7 
V 1673 2333 3008 2642 2366 2404.4 1819 

Ialomiţa 

Q 

10350 

29,3 40,51 61,9 42,5 45.1 43.9 40.2 

91.6 V 927 1278 1952 1340 1428 1386 1268 

V 24612 35571 42084 35151 40268 35537.2 29228 

România 

fără fluviul 

Dunărea 

Q 

238391 

778 1128 1334 1115 1277 1126.4 926.83 

82.2 
V 24612 35571 42084 35151 40268 35537.2 29228 

Tabel nr. 11. Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului Ilfov 2017, Resursele de apă ale 

bazinelor hidrografice Argeş şi Ialomiţa în  perioada 2012-2017 (Q - Debit Q (m3/s) V - volum total (106m3) 

 

Disponibilitatea actuală a resurselor de apă 

Analiza acesteia se efectuează pe baza debitului mediu și a volumului scurgerii medii lunare și anuale. 

Volumul de apă mediu sau resursa de apă medie sau stocul mediu reprezintă cantitatea de apă transportată 

de râu într-o anumită perioadă de timp. Datele au fost calculate atât în ipoteza regimului natural cât și 

influențat (amenajat) de curgere în vederea identificării diferențelor dintre cele două tipuri de regim. Analiza 

complexă a datelor a scos în evidență marea variabilitate spațială și temporală a scurgerii medii respectiv a 

volumul mediu de apă, generată de ansamblul factorilor fizico – geografici. 

Alături este prezentată resursa naturală (RN) 

și în regim amenajat (actuala-RA) 

corespunzătoare pentru perioada 1991-2017 

pentru bazinele hidrografice Argeş şi Ialomiţa 

şi pentru total naţional.  

Diferența dintre cuantumul resursei naturale 

(RN) și cea corespunzătoare regimului 

amenajat (RA) reprezintă debitul efectiv 

consumat care nu se mai regăsește în rețeaua 

hidrografică de suprafață. ( ex: 257 mil mc in 

Tabel. Nr. 12 B.H. Argeş şi 167 mil mc in B.H Ialomiţa ) 

Resursa de apă naturală și în regim amenajat la nivel national  

Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului Ilfov 2017 

Principalele cursuri de ape care traversează regiunea Bucureşti Ilfov, se află în gospodărirea SGA Ilfov-

Bucureşti structura în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea (A.B.A. Argeş –Vedea) şi sunt 

cuprinse în cadrul  bazinelor hidrografice ale râurilor Argeş şi Ialomiţa, şi are în administrare teritoriul cuprins 

la sud între râul Argeş - mal stâng, la vest derivaţia  de ape mari Brezoaiele şi derivaţia Bilciureşti – Ghimpaţi, 

pâna la râul Ialomiţa şi Balta Neagră în partea de nord, suprafaţa sa fiind de 865 kmp. 

 

Bazinul hidrografic 

Resursa de apă 

(mil.mc) 

RN RA 

Argeș 2386 2129 

Ialomița 1319 1152 

Total România 39627 38279 
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Resursele de apă de suprafaṭã ale regiunii 

sunt oferite în pricipal de reṭeaua 

hidrograficã a  judeṭului.  

Reṭeaua hidrografică a regiuii este 

prezentată ȋn harta alaturată. Pe această 

hartă sunt ȋnscrise şi staṭiile hidrometrice 

care monitorizează regimul hidrologic al 

reţelei hidrografice a judeṭului. 

Râurile care strãbat teritoriul judeṭului Ilfov 

se impart ȋn douã categorii: 

- râuri mari care doar tranziteazã arealul 

regiunii (judeṭului): Ialomiṭa, Argeş, 

Damboviṭa, Colentina, Sabar, Ciorogârla; 

- râuri mici care işi au obarşia in spaṭiul 

judeṭului: Mostiştea, Câlnãu, Ilfov, Vlăsia. 

 În Bucureşti sunt 2 cursuri de apă : 

 - râul Dâmboviţa cu  o lungime  de albie 

regularizată de 10,80 km din 16,80 km, cu 9 

Noduri Hidrografice(NH) din totalul de 11; 

- râul Colentina cu o lungime de 26,30 km din 

cursul total amenajat între barajul Buftea şi 

barajul Cernica. 

 Substanţele periculoase din cursurile de 

apă cuantifică concentraţiile (medii anuale) 

de substanţe periculoase prezente în 

cursurile de apă. Pentru acest indicator s-au 

avut în vedere raportarea substanțelor 

prioritare din HG 570/2016 care stau la baza 

evaluării stării chimice a apelor de suprafață 

(mediul de investigare APĂ). De asemenea, 

prin depășiri față de SCM se înțelege atât 

depășirile față de standardul de calitate al 

mediului -valori maxime admise cât și față de 

standardul de calitate al mediului - valori 

medii anuale (conform H.G. 570/2016). 

Din evoluția secțiunilor de monitorizare cu 

concentrație mai mare decât SCM, se 

remarcă o tendinţă de scădere a ponderii, 

ceea ce se traduce intr-o calitate mai bună a 

secţiunilor monitorizate, însă este necesar de menţionat şi faptul că atât numărul de substanţe cât şi numărul 

de secţiuni de monitorizare este în scădere. Ponderea cea mai mare s-a  înregistrat in anul 2014 (11,96 %) iar 

cea mai mica in anul 2017 (1,82%)  

  

Anul 2012 2013  2014 2015    2016 2017 

Substanțe 
prioritare 
monitorizate (nr.) 

37 37 37 31 37 26 

Secțiuni de 
monitorizare (nr.) 

109 98 92 71 95 55 

Ponderea 
secțiunilor cu  
concentrație mai 
mare decât SCM 
(%) 

4,77 3,06 11,96 2,81 3,15 1,82 

Fig. 127 Stațiile hidrotehnice de măsurare a debitelor de 

la nivelul regiunii București-Ilfov  

Tabel nr. 13 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu  

concentrație mai mare decât SCM (%) Sursa: APM Bucuresti. 
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2.6.3. Calitatea factorului de mediu sol 

 

În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 2016 de 101563 

ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate. Cele mai răspândite 

soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul 

Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de 

tamponare bună. Au fost evidenţiate procese de distrugere a solului prin lucrări de excavare în zona canalului 

Argeş şi prin depozitarea de gunoaie sau alte materiale de construcţii în diverse zone. Pe suprafeţe mici au 

fost puse în evidenţă alte procese de poluare a solurilor cu ape uzate, nămoluri de la staţiile de epurare şi 

reziduuri organice de la complexele agrozootehnice. 

Poluarea solului în judeţul Ilfov este influenţată în special de: 

- depuneri uscate şi umede din atmosferă 

- depozitarea neadecvată de deşeuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzător. 

- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de altă natură. 

- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. 

Emisiile de la aceste surse, influenţează negativ solul prin încorporarea de elemente chimice cu caracter toxic. 

Încărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează însuşirile fizice, chimice 

şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive. Modificările antropice ale solului datorate 

construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri 

de soluri, aşa numitele protosoluri antropice 

Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe in Ilfov 

a. Terenuri agricole: 

- Arabil - 97832 ha 

- Păşuni şi fâneţe - 1973 ha 

- Vii - 1412 ha 

- Livezi - 847 ha 

- Agricol - 102122 ha 

b. Terenuri neagricole 

- Păduri şi vegetaţie forestieră – 26500 ha 

- Teren neproductiv - 1191 ha 

- Râuri, lacuri, bălţi - 5474 ha 

- Altele (drumuri, constructii etc.) - 15064 ha 

Sursa -Ş Planul Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul Ilfov 2018 

                                                                                                                                

   Tabel nr. 14 Repartiţia solurilor din Regiunea Bucureşti Ilfov pe clase de calitate şi tipuri în 2010 

Nr. 

Crt. 
Specific U.M. 

Clase de bonitate ale solurilor 

I II III IV V Total (ha) 

1 Arabil ha 4508 72994 23901 3873 4420 109696 

2 Pajişti ha 0 34 2077 281 45 2437 

3 Vii ha 148 1711 182 0 0 2041 

4 Livezi ha 0 1657 34 80 0 1771 

Total pe clase ha 4656 76396 26194 4234 4465 - 

 Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu în 2010 în regiunea Bucureşti Ilfov preluare după Regia 

Naţionala a Pădurilor ROMSILVA 
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2.6.4. Protectia naturii şi biodiversitatea  

Starea fondului forestier în regiunea Bucureşti-Ilfov 

Directia Silvica Ilfov administreaza ultimele fortarete din vestitii Codrii ai Vlasiei, suprafete de fond forestier 

cu elemente de arboret deosebit de valoroase. Padurile administrate de Directia Silvica Ilfov au un rol 

ecologic deosebit, un rol primordial privind protectia mediului, dat fiind amplasamentul acestora in imediata 

apropiere a Capitalei Romaniei, ele constituind astfel un adevarat filtru pentru noxele emanate si o adevarata 

uzina de oxigen pentru aceasta.             

Padurea cu structura sa ecosistemica va trebui sa satisfaca in continuare cerinte multiple: protectia apelor, 

solului, climei, a biodiversitatii, realizarea de servicii de turism, recreere, pedagogice, aprovizionarea cu lemn 

a industriei de profil si populatiei cu lemn de foc si  nu in ultimul rand, casa pentru vanat. Fondul forestier din 

Municipiului Bucuresti  se intinde pe o suprafata de 374 ha, iar cel din judetul Ilfov pe o suprafata de 18 785 

ha. Speciile si grupele de specii ce intra in compozitia arboretelor din regiune sunt: cvercinee 56% (din care 

27 % stejar pedunculat), diverse tari 33% (din care 15%  salcam), diverse moi 10% (din care 6% tei) si rasinoase 

1%. Majoritatea padurilor sunt tinere, 80% sunt in primele clase de varsta (I -22%,     II -27% , III -31%), avand 

o crestere medie anuala de 5,7 mc/an/ha. Consistenta arboretelor se prezinta astfel: 95% au consistenta 

>0,6, 4% au consistenta intre 0,4 - 0,6 si numai 1% au consistenta <0,4. 50% sunt arborete cu o productivitate 

mijlocie, 28% au o productivitate superioara si numai 22% sunt de productivitate inferioara. 

Posibilitatea padurilor este de 74,6 mii mc, din care 57,1 mii mc produse principale, 10,2 mii mc produse 

secundare si 7,3 mii mc produse de igiena. S-au identificat 25 tipuri naturale de padure, dintre care cele mai 

bine reprezentate sunt: sleaul normal de campie 27%, stejareto-sleau normal de campie 26% si ceret normal 

de campie 13%. Padurile aflate in regiunea Bucuresti  Ilfov sunt situate in zona de campie forestiera, 

principala forma de relief intalnita fiind cea de campie plana. Altitudinea medie la care sunt amplasate 

padurile este de 80 m.  Din totalul de 19426 hectare administrate, 18469 ha. sunt acoperite cu padure fiind 

incluse in grupa I functionala, si au de indeplinit ca functie de protectie cea corespunzatoare categoriei de 

agrement recreere, restul fondului forestier cuprinde terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica, 

productie silvica, administratie silvica, curti, terenuri pentru impaduriri, neproductive , ocupatii si litigii.  

Recoltarea masei lemnoase ce rezulta din 

produsele principale se realizeaza prin 

aplicarea de tratamente intensive cu 

regenerare sub masiv, in cazul arboretelor 

de cvercinee si prin aplicarea de 

tratamente extensive pentru arboretele de 

salcam. Dintre tratamentele intensive cel 

mai reprezentativ si des aplicat este 

tratamentul taierilor progresive in ochiuri 

pentru cvercinee, iar dintre cele extensive 

tratamentul taierilor in  crang simplu si 

cazanire, pentru salcamete.  

Suprafeţele de păduri regenerate in ultimii 

ani în judeţul Ilfov  se afla pe un trend 

descendent.  

În anul 2017 la nivelul  Direcţiei Silvice Ilfov s-au realizat 95 ha regenerări naturale si 25 ha împăduriri şi s-au 

executat lucrări de completari în plantaţii pe suprafată de 25 ha. şi refacerea culturilor calamitate pe 

suprafata de 0 ha.  
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Pentru intretinerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 842  ha  lucrări de îngrijire, iar pentru 

ajutorarea regenerarii naturale s-au executat lucrări pe 813 ha constand in semanaturi si plantatii sub masiv, 

lucrări pentru instalarea semitişului natural şi lucrări de întretinere. Pentru lucrările menţionate s-au folosit 

în total 550 mii buc puieţi forestieri 

Biodiversitatea în regiunea Bucureşti-Ilfov 

Regiunea Bucureşti-Ilfov se distinge printr-o diversitate biologică ridicată, existând specii de floră şi faună 

protejate, precum şi diferite tipuri de habitate naturale protejate în arii naturale protejate de interes 

naţional şi comunitar ( Reţeaua Natura 2000 ) 

Ariile naturale protejate, conform O.U.G. nr. 57/2007, reprezintă zone terestre, acvatice si/sau subterane, 

cu perimetrul legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care exista specii de plante 

şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice sau de alta natura, cu valoare ecologica, ştiinţifica 

sau culturala deosebită. 

Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

conservarea, menţinerea, şi acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabila a 

speciilor de pasări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de pasări migratoare 

sălbatice.  

Situri de importanta comunitara (SCI) reprezintă acele arii care, în regiunile biogeografice în care exista, 

contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor 

naturale. 

La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov exista 4 arii 

naturale protejate de importanta nationala şi 5 

arii naturale protejate de importanta 

comunitara: 

- Aria naturală protejată Lacul Snagov (100 ha 

declarat prin Legea 5/2000)  

- Aria naturală protejată Padurea Snagov (10 

ha, declarată prin Legea 5/2000) 

- Aria naturală protejată Zona naturala 

protejata Scrovistea (declarata prin H.G. 

nr.792/1990) 

- Aria naturală protejată - Parc Natural 

„Acumulare Văcăreşti” (decarata prin HG nr. 

349/2016) 

- Situl de importanta comunitara (ROSCI 0308) 

- Lacul si Padurea Cernica –  2011 

- Aria de protecţie specială avifaunistică 

(ROSPA 0122) Lacul şi Pădurea Cernica (ROSPA 

0122) –  2011 

- Aria de protecţie specială avifaunistica (RO 

SPA 0044) Grădiştea – Căldaruşani – Dridu– 

2007 

- Situl de importanta comunitara (ROSCI 

0224)Scrovistea –  2007 
Fig. 128 Ariile nturale protejate de la nivelul regiunii 

București-Ilfov  
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- Aria de protectie speciala avifaunistica RO SPA 0140 Scrovistea - RO SPA 0140 – 2011 

Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani - Dridu a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică 

(ROSPA0044) prin Hotărârea de Guvern 1284/2007, având o suprafaţă de 6642.3 ha, făcând parte din 

regiunea biogeografică a continentului. Nu este atribuita in custodie, managementul ariei protejate este 

asigurat de către APM Ilfov. Plan de management aprobat prin OM 872/10.052016, 

Situl Natura 2000 Scroviştea a fost declarat sit de importanta avifaunistică (ROSPA0140) şi sit de importanţă 

comunitară (ROSCI0224) şi se suprapune peste aria naturală protejată Scroviştea. Consorţiul format din 

Asociaţia pentru protecţia habitatelor naturale şi Clubul Ecologic Unesco Pro Natura Plan de management 

integrat aprobat prin OM 787/25.04.2016, 

Situl Natura 2000 Lacul şi Pădurea Cernica a fost declarat sit de importanţă comunitară (ROSCI0122) şi sit de 

importanta avifaunistică (ROSPA0122). Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este 

asigurat de către APM Ilfov. Nu are plan de management. 

Spatii verzi 

Primăria Capitalei a finalizat în anul 2011 cadastrul verde al Municipiului Bucureşti. Conform documentului, 

capitala are 23,21 metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor, iar cea mai mare suprafaţă de spaţii verzi 

este în sectorul 1 - 77,19 mp/cap de locuitor.  

Cadastrul verde a presupus inventarierea tuturor arborilor şi a spaţiilor verzi de pe domeniul public. Au fost 

considerate spaţii verzi arborii, iarba şi cimitirele, parcuri, scuaruri, plantaţii de aliniament etc, urmând a fi 

inventariat şi spaţiul verde de pe proprietăţile particulare. Pana la actualizarea cadastrului verde, aceste 

valori ramân actuale , din 2011 până în prezent, de aceea nu se poate face o analiză a evoluţiei suprafeţelor 

de spaţiu verde pe ultimii 5 ani. 

Avem 1,7 mil. arbori, dintre care 194.000 în pădure; există 110 arbori ocrotiţi. Raportând datele enumerate 

la numărul de locuitori, reiese că media pe Bucureşti este de 0,88  arbori, faţă de recomandarea  Uniunii  

Europene de 3 arbori pe cap de locuitor. Cel mai aproape de această recomandare se află sectorul 1, cu 2,55 

arbori pe cap de locuitor, la polul opus aflându-se sectorul 2 cu 0,55 arbori pe cap de locuitor. Spaţiul verde 

este de 4512 ha, din totalul suprafeţei Bucureştiului de 23800 ha, rezultând un procent al spatiului verde de 

18.95%  

2.6.5. Schimbari climatice  

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Activităţile umane 

(arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor, etc.) contribuie semnificativ la creşterea 

concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, 

hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi 

încălzirea climei. Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variatii 

semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, modificarea ciclului hidrologic, 

modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, 

reducerea biodiversităţii.  Schimbarea climatică se evindenţiază în datele de observaţie obţinute de la staţia 

Bucureşti-Filaret, prin tendinţe crescătoare ale valorilor temperaturii lunare, sezoniere şi anuale. Aceste 

tendinţe ale temperaturilor medii sunt însoţite de tendinţe de creştere a temperaturilor extreme, mai ales în 

anotimpurile de vară şi iarnă. 

Conform normalei climatologice (1981-2010) diferenţele inregistrate intre temperaturile medii anuale intre 

statia Baneasa (10.7) si Filaret  (11.6) de 0,9 grade. In perioada 2013 -2107, au crescut atât  temperatura 

medie anuală (°C) faţă de normala climatoogică în medie cu cca 0,7-0,9 grade cât şi  diferenţele dintre statia 

Baneasa si Filaret, fiind la Filaret cu cca 1,4 grade mai mare decat ce inregistrata la Baneasa 
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Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Bǎneasa, pe intervalul 1961 – 2017  este 

de creştere (aproximativ 0,01°C pe an) Pe acelaşi interval, tendinţa liniară de creştere a sumei anuale a 

precipitaţiilor este de 1,22 mm pe an. 

 

 

Fig. 129 Evoluţia temperaturii medii anuale (stang),( în °C) si a sumei anuale a precipitaţiilor (drepata), (în mm) 

precum şi tendinţa la staţia meteorologică  Bucuresti-Baneasa, în intervalul 1961-2017 

 

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Filaret, pe intervalul 1961 – 2017 este 

de creştere (aproximativ 0,02°C pe an). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară  de creştere a sumei anuale a 

precipitaţiilor este de 0,64 mm pe an. 

 

 

Fig. 129 Evoluţia temperaturii medii anuale (stang),( în °C) si a sumei anuale a precipitaţiilor (drepata), (în mm) 

precum şi tendinţa la staţia meteorologică  Bucuresti-Afumati, în intervalul 1961-2017 

 

În ceea ce priveşte tendinţele viitoare, experimente numerice realizate cu un ansamblu de 6 modele climatice 

regionale din cadrul Programului EURO-CORDEX sugerează că în orizontul temporal 2021 – 2050, creşterea 

temperaturii medii anuale în zona în care este situat orasul București ar putea fi în jur de 1,5°C, comparativ 

cu media multianuală a intervalui de referinţă 1971 – 2000, în conditiile scenariului moderat de crestere a 

concentratiei globale gazelor cu efect de sera (RCP 4.5). În condițiile scenariului de creștere puternică a 

concentrației  globale a gazelor cu efect de seră (RCP8.5) creşterea temperaturii medii anuale ar putea atinge 

valori în jur de 1,6°C. 

În cazul sumei anuale a precipitaţiilor, estimările realizate folosind rezultatele experimentelor numerice cu 

acelaşi ansamblu de 6 modele climatice regionale sugerează, pentru zona în care este situat Bucurestiul, o 

schimbare  a sumei anuale a precipitaţiilor între -2% şi 4 %, comparativ cu valorile intervalului de referinţă 

1971-2000, în funcție de scenariul analizat (RCP 4.5 si RCP 8.5).   
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2.6.6. Gestionarea deşeurilor 

 

Gestionarea deşeurilor reprezintă una din problemele cu care se confruntă în prezent România. Abordarea 

integrată în gestionarea deşeurilor se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi 

eliminare a deşeurilor şi include construcţia instalaţiilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de 

prevenire a producerii lor şi de reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producerii de deşeuri 

şi a impactului negativ al acesteia, recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire şi depozitare finală sigură 

a deşeurilor, acolo unde nu mai există posibilitatea recuperării. Deşeurile generează impact asupra mediului, 

manifestat prin poluarea: solului, aerului, apelor de supra-faţă şi a celor subterane. Depozitele de deşeuri se 

numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică. 

In Bucureşti , gradul de conectare la serviciul de salubritate, se situează la  procentul maxim de 100%. 

(incepând cu anul 2014). Gradul de conectare al populatiei ( rural + urban ) din județul Ilfov la serviciul de 

salubritate a crescut treptat de la an la an, astfel  că in anul 2017 acesta se situează la cca 97.7 % 

Deșeurile menajere colectate de pe raza Bucureștiului  și a județului Ilfov sunt depozitate în trei locații:   

- Depozitul IRIDEX , București, sector1, Drumul Rudeni-Chitila nr.10; 

- Depozitul VIDRA-ECOSUD, județul Ilfov; mai poate depozita până la 2.850.000 mc ( in 2018) 

- Depozitul GLINA-ECOREC, județul Ilfov. mai poate depozita până la 11.080.000 mc ( in 2018) 

  Sursa: Planul de menţinere a calitatii aerului Ifov 2019-2023  

In conformitate cu recomandările EUROSTAT (Ghidul privind colectarea datelor referitoare la deşeurile 

municipale), deşeurile municipale reprezintă deşeuri menajere şi asimilabile, generate din gospodării, 

instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori economici. Indicatorii privind deşeurile municipale, la nivelul 

Municipiului Bucureşti, pentru anul 2016 sunt urmatorii 

- Deşeuri municipale generate – 1014830 tone/an, respectiv 550.248 kg/loc/an. 

- Deşeuri municipale reciclate (inclusiv compostare) – 167100 tone/an, respectiv 90.60 kg/loc/an. 

- Gradul de Reciclare realizat pentru deşeurile municipale a fost de 19.15%. 
 
 

2.6.7. Nivelul de gomot 

 

Zgomotul devine o problemă majoră pe măsură ce creşte nivelul de trai reflectat prin evoluţia mecanizării, 

dezvoltarea urbanismului, creşterea densităţii populaţiei din zonele de locuit urbane. Putem afirmă că 

zgomotul este un factor disturbator în special în oraşele mari, unde sursele multiple asigură un fond sonor 

permanent şi de intensitate superioară celei din zonele rurale unde sursele de poluare fonice sunt izolate şi 

intermitente.  

Pentru locuinţe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat în timpul 

zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi, respectiv, curba de 

zgomot Cz 30. În timpul nopţii (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depaşească 30 dB 

şi, respectiv, curba de zgomot Cz 25.Pentru unităţile învăţământ, în încăperile destinate activităţii teoretice 

a copiilor şi tinerilor, nivelul de zgomot (acustic echivalent continuu (Leq)), măsurat în interiorul clasei cu 

ferestrele închise, nu va depăşi 35 dB (A) şi curba de zgomot 30, conform art. 12 din ord. M.S. nr. 1955/1995. 

Din masuratorile efectuate de-a lungul timpului reiese ca majoritatea activitatilor industriale/comerciale se 

incadreaza in ceea ce priveste valorile limita stabilite pentru zona functionala (65 db A) dar nu se pot incadra 

in valoarea de 55 dbA ce nu trebuie depasita la fatada imobilului de locuit 
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Fig. 130 Numarul de persoane (sute) care trăiesc în locuinţe expuse la depăşiri ale valorilor aprobate pentru indicatorul Lzsn 

(stanga) si Ln(dreapta)  pentru fiecare tip de sursă 

 

Hartile de zgomot au fost realizate pentru indicatorii LZSN si LN (niveluri acustice medii ponderate (A), 

determinate prin modelare pentru totalul perioadelor de zi-seara-noapte, respectiv noapte dintr-un an).  

Poluarea sonora care afecteaza cel mai mare numar de persoane provine din industrie si din circulatia 

mijloacelor de transport (tramvai) urmate de circulatia autovehiculelor 

2.7 ECONOMIA REGIUNII 

 

2.7.1. Dinamica PIB/locuitor  

2.7.1.1. Dinamica PIB/locuitor în context european 

Pentru a putea evidenția nivelul de dezvoltare economică al regiunii București Ilfov în context european, este 

necesară o comparație a PIB-ului regional pe cap de locuitor (ajustat la paritatea puterii de cumparare 

standard - PPS) cu mai multe regiuni de capitală NUTS 2 din Europa, asemănătoare din punct de vedere a 

structurii teritoriale, și anume: Sofia, Praga, Berlin, Budapesta, Viena și Varșovia. 

Tabel Nr. 15 PIB/locuitor în context european - euro/locuitor 

Regiune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: euro pe locuitor 

UE 28 26,600 26,800 27,700 29,100 29,300 30,000 

BG 41 - Sofia 9,400 9,300 9,500 10,200 10,900 11,700 

CH 01 - Praga 32,100 31,300 30,300 33,600 34,900 37,900 

DE 30 - Berlin  32,800 33,100 34,200 35,600 36,700 37,900 

HU 11 - Budapesta 21,900 22,200 22,200 22,900 23,600 26,100 

AT 13 - Viena 47,500 47,400 47,600 48,100 49,200 50,000 

PL 91 - Varsovia  n/a n/a 23,700 24,500 24,200 26,600 

RO 32 - București - Ilfov 15,700 17,000 17,600 19,500 20,200 22,000 

Sursa: Eurostat 2019 

Astfel, în perioada anilor 2012 - 2017 PIB-ul pe cap de locuitor în valori nominale (euro/locuitor) la nivelul 

regiunii București Ilfov prezintă un trend crescător, valoarea acestuia crescând cu 40% (cea mai mare creștere 

în comparație cu celelalte regiuni de capitală selectate), de la 15.700 euro în anul 2012, la 22.000 euro în anul 

2017.  

Contrar evoluției impresionante, PIB-ul pe cap de locuitor în valori nominale (euro/locuitor) al regiunii ocupă 

penultimul loc în topul celor 7 regiuni analizate în anul 2017. Singura regiune a cărui valoare este inferioară 

celei înregistrate în București Ilfov, de 22.000 euro fiind regiunea Sofiei cu doar 11.700 euro/locuitor. 
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Tabel Nr. 16 PIB/locuitor în context european - PPS/locuitor 

Regiune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: PPS/locuitor 

UE 28 26,600 26,800 27,700 29,100 29,300 30,000 

BG 41 - Sofia 20,000 19,700 20,700 22,100 22,900 23,700 

CH 01 - Praga 45,900 46,700 48,400 53,300 53,600 56,200 

DE 30 - Berlin  31,500 31,400 32,800 34,400 34,800 35,500 

HU 11 - Budapesta 38,200 38,700 39,000 40,200 39,800 41,900 

AT 13 - Viena 44,100 43,700 43,900 45,300 45,400 45,200 

PL 91 - Varsovia  n/a n/a 41,300 43,600 43,500 45,700 

RO 32 - București - Ilfov 33,700 34,300 35,500 39,100 40,600 43,200 

Sursa: Eurostat 2019 

În cazul PIB-ului pe locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS/locuitor) ierarhia 

regiunilor se schimbă considerabil, regiunea București Ilfov ajungând pe locul al 4 lea în top, devansând 

regiunile de capitală: Berlin, Budapesta și Sofia. Aceași ierahie se păstrează și în cazul ponderei PIB-ului pe 

locuitor în media UE (PPS/locuitor), regiunea București Ilfov evidențiindu-se cu același trend crescător, de la 

127% în anul 2012 până la 144% în anul 2017, depășind Berlinul, Budapesta și Sofia. 

Deși în valori nominale (PPS/locuitor) regiunea București Ilfov depășește regiuni de capitală de top precum 

Berlinul, acestă creștere economică (în termeni comparabili) nu se traspune și în creșterea nivelului de trai 

al locuitorilor regiunii. Factorii care explică această situație sunt: nivelul prețurilor mult mai redus și 

concentrarea multinaționalelor/a firmelor care își declară toate veniturile în regiunea București Ilfov desi 

activitatea nu se desfășoară  aici. 

Tabel Nr. 17 PIB/locuitor în context european - PPS/locuitor în media UE 

Regiune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: PPS/locuitor în media UE 

UE 28 100 100 100 100 100 100 

BG 41 - Sofia 75 73 75 76 78 79 

CH 01 - Praga 172 174 175 183 183 187 

DE 30 - Berlin  118 117 119 118 119 118 

HU 11 - Budapesta 143 144 141 138 136 139 

AT 13 - Viena 165 163 159 156 155 151 

PL 91 - Varsovia  n/a n/a 149 150 149 152 

RO 32 - București - Ilfov 127 128 128 134 139 144 

Sursa: Eurostat 2019 

În ceea ce privește creșterea PIB/locuitor în valori reale, acesta urmează o evoluție oșcilantă pe întreaga 

perioadă analizată, cea mai mare valoare înregistrandu-se în anul 2015, când creșterea economică regională 

a atins valoarea de 8%.88  

 

                                                           
88 Pentru anul 2017 valorile sunt estimative, întrucât la data prelucrării datelor (iulie 2019) PIB-ul pe cap de locuitor 
pentru anul 2017 nu era disponibil în baza de date a INSSE. 
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Figura nr. 131 Creșterea reala a PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul regiunii București Ilfov 

Sursa: Prelucrare ADRBI pe baza datelor INSSE si World Bank 

 

2.7.1.2 Diamica PIB/locuitor în context național 

În context național, PIB-ul pe cap de locuitor măsurat în euro/locuitor, prezintă o creștere uniformă de 

aproximativ 40-45%  în fiecare din regiunile de dezvoltarea ale țării. Regiunea București Ilfov se poziționează 

în permanență pe locul 1 în topul național, cu un PIB/locuitor dublu față de valoarea înregistrată ca medie 

pe țară (9600 euro/locuitor în 2017) și în creștere de la 15.700 euro/locuitor în anul 2012, la 22.000 

euro/locuitor în 201789. Următoarele regiuni din top 3 național sunt regiunile Vest și Centru. 

 
Figura nr.132  PIB-ul pe locuitor (euro/locuitor) la nivel național și pe regiuni de dezvoltare 

Sursa: Eurostat 2019 

 

2.7.1. 3. PIB/locuitor în context regional 

În cazul PIB-ului pe locuitor intra-regional, se pot observa diferenţe semnificative între București și Ilfov. 

Astfel, la nivelul Bucureștiului PIB-ul pe cap de locuitor depășește atât media înregistrata la nivel național 

(6600 euro/loc în anul 2012 și 9600 euro/loc estimat pentru 2017, cât și pe cea de la nivel regional (15700 

euro/loc în anul 2012 și 22000 euro/loc în anul 2017) pe întreaga perioada analizată.  

PIB-ul pe locuitor în București a crescut cu aproximativ 35%, de la 16900 euro/locuitor în anul 2012 la 22700 

euro/ locuitor în anul 2017,în timp ce la nivelul județul Ilfov acesta a crescut cu doar 3%, de la 9800 

euro/locuitor în anul 2012, la 10100 euro pe locuitor în anul 2017. 

                                                           
89 Toate valorile anului 2017 sunt previzionate conform datelor publicate pe Eurostat - iulie 2019. 
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Figura Nr. 133 PIB-ul pe locuitor (euro/locuitor) la nivel județean 

Sursa: Eurostat 2019 

 

 

2.7.2. Contribuția regiunilor la formarea PIB-ului național 

 

În anul 2017, la formarea PIB-ului național, regiunea București Ilfov contribuia cu peste 26-27%, fiind 

urmată de regiunile: Sud Muntenia, Nord Vest și Centru cu o contribuție medie de 11-12%. Analizând și 

contribuția intra-regională, decoperim că municipiul București contribuie la formarea PIB-ului național cu 

aproximativ 25%, iar județul Ilfov cu doar 2 - 3% pe toata perioada supusă analizei 2012 - 2017.  Din totalul 

PIB-ului regional pe toată perioada 2012-2017, municipiul București acoperă cca. 90%, restul de 10% fiind 

contribuția județului Ilfov. 

 

 
Figura Nr. 134  Contribuția regiunilor la formarea PIB-uluu national - anul 2017 

Sursa: Eurostat 2019 - date estimative pentru anul 201790 

 

  

                                                           
90 Conform INSSE - “extra-regiunile se referă la platforma continentală afl ată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale 
(ambasadel şi consulatele române din străinătate)”. 
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2.7.3. Activităţi economice pe sectoare  

 

Analiza valorii adăugate brute regionale (VABR) pe sectoare economice relevă trasătura caracteristică a unei 

regiuni de capitală și anume contribuția majoritară a sectorului terțiar (servicii și comerț) la formarea VABR 

(de peste 76%), urmată de cea a sectorului secundar (industrie și construcții) cu peste 23% și de cea a 

sectorului primar (agricultura, silvicultura) cu doar 0,43% din VABR. 

 

 
Figura Nr. 135  Valoarea adăugată brută la nivelul regiunii București Ilfov pe sectoare de activitate - anul 2016 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Sectorul serviciilor este foarte bine dezvoltat, cu precădere în ceea ce priveşte: activități profesionale, 

științifice și tehnice (cercetare, publicitate, etc), servicii administrative și activități de servicii suport, 

informații și comunicații (telecomunicații, serviciile către întreprinderi - inclusiv software - etc.), administrație 

publică, educaţie, etc.  

Privitor la evoluția numerică a principalelor activități economice de-a lungul perioadei analizate 2012 – 2016 

putem evidenția urmatoarele: agricultura prezintă o evoluție oscilantă, dar pe un trend crescător, aproape 

dublându-și valoarea, de la 416.2 milioane lei în anul 2012 până la 807.6 milioane lei în anul 2017  

Industria crește cu aproximativ 15% în perioada analizată, chiar dacă între anii 2015 -2016 prezintă o scădere 

aproape 3%.  

Construcțiile prezintă aceași traiectorie oscilantă, dar cu creștere modestă per total de doar 6%. Creștere 

încetinită de evoluția nefavorabilă dintre anii 2013-2014, cand VABR în construcții a scăzut cu aproape 10%, 

valoarea înregistrată în anul 2014 reprezentând cel mai scăzut nivel consemnat după criza din 2007/2008.  

Comerțul, partea cea mai vizibilă a sectorului terțiar, prezintă o evoluție pozitivă, creșterea per totalul 

perioadei analizate 2012-2016 fiind de peste 20%, chiar dacă în perioada 2013 – 2014 valoarea VABR în acestă 

activitate este sub nivelul valorii întregistrate în anul 2012 cu aproape 20%. 

Serviciile prezintă o creștere a valorii brute neîntreruptă în perioada analizată de aproape 50%, de la 71099 

milioane lei în anul 2012 până la 106171,9 milioane lei în anul 2016. 
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Figura Nr. 136  Evoluția valorii aduăgate brute pe principalele activități economice la nivelul regiunii București Ilfov 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

 

 

2.7.4. Dezvoltarea antreprenorială   

 

Dinamica numărului de întreprinderi active în regiunea București Ilfov este una prozitivă, în valori nominale 

prezentând o creștere de aproximativ 20%, de la 114.816 întreprinderi active în anul 2012, la 137.333 

întreprinderi active în anul 2017. Aceste valori regionale reprezentând o pondere de aproximativ 25% din 

numărul total de întreprinderi active înregistrat la nivel național, pe întreaga perioada analizată 2012 - 

2017. Analizând la nivel local, se observă că peste 80% din numărul total de întreprinderi active existente la 

nivel regional se regăsesc în municipiul Bucuresti, restul de aproximativ 20% fiind evident în județul Ilfov. 
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Figura Nr. 137 Număr întreprinderi active în regiunea București Ilfov 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Analiza împărțirii întreprinderilor active pe clase de mărimi scoate în evidență faptul că aproximativ 90% din 

numărul total de întreprinderi active în regiune, este reprezentat de microîntreprinderi cu până la 9 

salariați, urmând cu 8% întreprinderile mici cu până la 49 de angajați, 1,7% întreprinderile mijlocii cu până la 

250 angajați și restul de aproximativ 0,5% fiind întreprinderile mari cu peste 250 angajați. 

 

 
Figura Nr. 138  Întreprinderi active pe clase de mărime în regiunea București Ilfov 

Sursa: INSSE 2019 2019 http://www.insse.ro 

Din punct de vedere al densității întreprinderilor active la 1000 de locuitori în regiunea Bucureşti Ilfov 

aceasta este dubla faţă de media înregistrată la nivel naţional şi în creştere cu 18% în perioada analizată, de 

la aproximativ 45 întreprinderi la 1000 de locuitori în anul 2012, la 54 în anul 2017. 
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Figura Nr. 139  Densitatea de întreprinderi la 1000 locuitori în regiunea București llfov 

Sursa: : Prelucrare ADRBI pe baza datelor INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Analizând numărul de întreprinderi active pe activităţi ale economiei naţionale, putem observa că în regiunea 

Bucureşti Ilfov numărul cel mai mare de întreprinderi active se regăseşte în sectorul terțiar (servicii și 

comerț), acoperind aproximativ 85% din numărul total de întreprinderi active, iar din acesta comerțului are 

aproximativ 30%. 
 

 
Figura Nr. Întreprinderi active pe sectoare de activitate în regiunea București Ilfov - anul 2017 –  

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

În valori concrete, numărul de întreprinderi active pe principalele activități ale economiei naționale, în 

regiunea București Ilfov, prezintă o evoluție pozitivă pe toată perioada anilor supuși analizei 2012 – 2017, 

după cum urmează: în agricultură numărul total de întreprinderi prezintă o creștere neîntrerupta de 

apoximativ 21%, de la 910 întreprinderi active în anul 2012 la 1105 în anul 2017. Industria crește ușor cu 

aproximativ 10%, de la 8267 întreprinderi active, la 9084 întreprinderi la finalul perioadei. Iar în domeniul 

construcțiilor numărul de întreprinderi active crește cu 18%, de la 10.290 întreprinderi în 2012 la 12.183 

întreprinderi în anul 2017. 
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Figura Nr.  141 Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale în regiunea București Ilfov – partea 1 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Aceași evoluție favorabilă se înregistrează și în cadrul sectorului terțiar, unde comerțul prezintă o creștere a 

numărului de întreprinderi active de aproape 6%, de la 37.714 întreprinderi în 2012, la 39.921 în anul 2017.  

Serviciile se remarcă printr-o creștere impresionantă a numărului de întreprinderi active la nivel regional, 

de peste 30%, de la 57.635 întreprinderi în anul 2012, la 75.040 în anul 2017. 

 

 
Figura Nr. 142  Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale în regiunea București Ilfov – partea 2 

Sursa: INSSE 2019  http://www.insse.ro 

Pentru o imagine cât mai clară asupra nivelului de dezvoltare antreprenorială a unităților locale active din 

regiune, este necesară o comparație a numărului acestora, cu numărul de personal pe care-l înglobează, cu 

cifra de afaceri pe care o generează anual și nivelul învestițiilor brute efectuate. Toate acestea detaliate pe 

prinicipalele domenii de activitate economică: agricultură, industrie, construcții, comerț și service. 

Urmarei analizei tabelelor de mai jos putem evidenția următoarele: numărul unităților locale active din 

regiune crește cu aproape 20% în perioada anilor 2012 – 2017, cea mai mare creștere remarcându-se în 

zona serviciilor, lucru evident pentru o regiune de capitală precum regiunea București Ilfov, iar comerțul se 

dovedește a fi domeniul cu cea mai modestă creștere de doar 6 %. Contrar creșterii moderate a numărului 
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efectiv de unități active, comerțul se remarcă totuși prin cel mai înalt nivel al investițiilor brute realizate în 

perioada analizată (investițiile în unitățile active din comerț crescând cu aproximativ 40%). 

Legat tot de investițiile putem observa că industria și construcțiile au o scădere dramatică a investițiilor 

brute în unitările locale, în industrie acestea scad cu 34%, iar în construcții cu 45%.  

Privitor la numărul de personal pe care aceste domenii economice îl atrag, se observă că serviciile înglobează 

cea mai mare parte din numărul total de personal din unitățile locale active din regiune, peste 50%. 

Numărul de salariați crescând între anii 2012 – 2017 cu peste 20%. Construcțiie prezintă un declin în ceea ce 

privește numărul de personal de aproape 8%. 

În ceea ce privește cifra de afaceri putem obseva că serviciile se remarcă și de această dată, dat fiind 

numărul unităilor locale active din domeniu, cât și numărul de personal era de asteptat ca și cifra de afaceri 

să respecte aceași evoluție pozitivă, crescând cu peste 40% în perioada anilor supuși analizei. 

 

Unități locale active 
- număr - 

Domeniu  2012 2017 Evoluție % 

TOTAL: 116604 139263 119.43 

Agricultură 919 1110 120.78 

Industrie 8472 9197 108.56 

Construcții 10328 12216 118.28 

Comerț 38824 41309 106.40 

Servicii 58061 75431 129.92 
 

 

Personal din unitățile locale active 
- număr -  

Domeniu  2012 2017 Evoluție % 

TOTAL: 960305 1062519 110.64 

Agricultură 7669 N/A N/A 

Industrie 152870 155139 101.48 

Construcții 94419 86876 92.01 

Comerț 239920 254777 106.19 

Servicii 465427 565727 121.55 
 

 

Cifra de afaceri din unitățile locale active 
 - milioane lei -  

Domeniu 2012 2017 Evoluție % 

TOTAL: 369100 454733 123.20 

Agricultură 4135 N/A N/A 

Industrie 67450 69001 102.30 

Construcții 28809 26821 93.10 

Comerț 180138 232785 129.23 

Servicii 88568 126126 142.41 
 

 

Investițiile Brute din unitățile locale active 
- milioane lei -  

Domeniu  2012 2017 Evoluție % 

TOTAL: 55414 50014 90.26 

Agricultură 1249 N/A N/A 

Industrie 10374 6869 66.21 

Construcții 21165 11810 55.80 

Comerț 5303 7410 139.73 

Servicii 17323 23925 138.11 
 

 

Tabel Nr 18 Numări unități locale active, număr salariați, cifra de afaceri și investiții brute pe activități economice de bază în regiunea București 

Ilfov 

Sursa: Prelucrare ADRBI pe baza datelor INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

 

Din punct de vedere al distribuției întreprinderilor active nou create pe regiuni de dezvoltare se constată că 

predilecţia pentru deschiderea unei afaceri este mai ridicată în regiunea Bucureşti-Ilfov. Aici numărul de 

întreprinderi active nou create anual acoperă peste 20% din numărul total create la nivel național și valoric 

depășește constant peste 20.000 – 25.000 întreprinderi anual.  

Perioada analizată surprinde scăderea dramatică a numărului de întreprinderi active nou create, 

înregistrată în anul 2014, în toate regiunile de dezvoltare, regiunea București Ilfov suferind cea mai mică 

scădere de doar 25%, pe când regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează cea mai mare scădere de peste 58%. 

 

http://www.insse.ro/
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Figura Nr. 143  Întreprinderi active nou create pe regiuni de dezvoltare – număr – 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Dinamica inființării întreprinderilor se transpune în rata de creare a întreprinderilor. Astfel, la nivelul regiunii 

București Ilfov s-a situat în perioada analizată 2012 – 2017, în jurul valorii de 6 – 6.5%, atingand punctul 

maxim în anul 2017 - 7.7%. În anul 2014 comparativ cu anul 2013, toate regiunile au întregistrat o tendință 

negativă a ratei de creștere din cauza condiţiilor socio-economice nefavorabile, “după care prezintă o 

creştere semnificativă corelată cu îmbunătăţirea legislaţiei privind crearea întreprinderilor mici şi mijlocii.”91 

 

 
Figura Nr.144 Rata de creare a întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare – procente –  

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

Întreprinderile noi întâmpină dificultăţi în principal din cauza “lipsei fondurilor”, factor important atât în 

desfăşurarea activităṭii cât şi în supravieţuirea unei întreprinderi92. Pe fondul acesta, rata de supravieţuire a 

întreprinderilor la un an de la înfiinţare în regiunea București Ilfov depăşeşte 84% în anul 2012, aproximativ 

13% fiind inactive și restul de 3% desființându-se.  
 

                                                           
91 Sursa: INSSE – Publicații/seria statistică de întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor 2017  
92 Sursa: INSSE – Publicații/seria statistică de întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor 2017 
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Figura Nr. 145 Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare - anul 2012  

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

Contrar așteptărilor, în anul 2017 regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă cea mai ridicată rată a întreprinderilor 

desfiinṭate, de peste 40%, doar aproximativ 45% reușind să se mențină active pe piață la un an de la 

înființare. 

 

 
Figura Nr.146  Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare - anul 2017  

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

La nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare există o tendinţă observată în ultimii ani și anume: întreprinzătorii 

nu sunt stimulaţi suficient să investească la un an de la înfiinţare, ponderea noilor întreprinderi care fac 

investiţii în primul lor an de activitate siituându-se undeva între 6% şi 19% în perioada analizată 2012 - 2017.  

În regiunea București Ilfov acestă pondere se situează sub media națională și sub valorile înregistrate în 6 

din cele 7 regiuni, singura regiune pe care o surclasează fiind Sud Est. În anul 2012, doar 10,8% din numărul 

total de întreprinderi au decis să facă investiții în primul an de la inființare, iar în anul 2017 doar 11.6%. Cea 

mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se în anul 2013, 6.9%. 
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Figura Nr. 147 Ponderea întreprinderilor active nou create care fac investiții în primul an de activitate  

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

2.7.5. Inițiative antreprenoriale  
 

 

La nivel naţional in perioada 2012-2017 numărul anual de înmatriculări cunoaşte o scădere constantă iar 

numărul de radieri înregistrează valori în creştere de la an la an, astfel că anul 2015 cunoaşte un spor negativ, 

numărul de radieri find peste numărul de înmatriculari. O situaţie similară se întâlneşte şi la nivelul tuturor 

regiunilor de dezvoltare. 

La nivel regional, numărul de înmatriculări de persoane juridice înregistrează anual fluctuaţii destul de mari, 

chiar dacă, pe intreagă perioadă analizată acest număr este in creştere. Numărul maxim de înmatriculări s-a 

înregstrat in anul 2017, depăşind cu mult valorile din ceilalti ani analizaţi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In privinta numărului de radieri, acesta a fost relativ constant in perioada 2012-2014, fiind urmată de o 

creştere considerabilă, ajungând in 2016 la o valoare aproape dublă faţă de cea din 2014. Ce este de remarcat 

este faptul ca in perioada 2015-2016 s-a înregistrat  un spor negativ, numărul de radieri find peste numărul 

de înmatriculari. Această situaţie a fost cauzată de schimbarea prevederilor codului fiscal cu impact major 

pentru intreprinderile indivduale si persoanelor fizice autorizate, care au condus la radierea masiva a 

acestora 
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In ansamblul ei, in perioada analizată 2012-2017, atât economia naţională cât şi cea regională au cunoscut 

creşteri in aproape toate activităţile economiei naţionale atât in ceea ce priveste. Ponderea cea mai mare in 

economia regională o deţine comertul urmată de servicii. Creşterile cele mai mari s-au inregistrat in zona 

serviciilor insa este de remarcat faptul ca s-au înregistrat creşteri în domenii cu potenţial economic ridicat ca 

informatiiil si comunicatiile  precum şi activitaţile profesionale, ştiinţifice si tehnice 

Iniiativa antreprenorială regional a fost stimulată şi de existenţa surselor de finanţare naţională şi europeana 

prin care s-au finanţat o serie de investiţii. Sursele de finanţare naţională la care au avut acces şi societăţile 

comerciale din regiunea Bucureşti Ilfov au fost cele administrate de catre Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) şi anume StartUp Nation, Programul de 

Microindustrializare 

Interesul pentru obţinerea de finanţare a fost ridicat in regiune in anul 2017, deoarece au fost depuse  cca 

20% din proiectele depuse la nivel national (3767 erau localizate in regiunea Bucuresti Ilfov din total 19297 

proiecte depuse). In anul 2018, intrucat condiţile de eligibilitate s-au schimbat in defavoarea posibililor 

aplicanţi localizaţi in regiunea Bucureşti Ilfov, interesul a scazut, astfel încât au fost depuse doar 739 proiecte 

dintr-un total de  33514 proiecte (2,2%)93 

2.7.6. Productivitatea muncii 

 

Productivitatea muncii la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, calculată ca raport între valoarea adăugată brută 

regională şi populaţia ocupată civilă, prezintă evoluție crescătoare de peste 20%, de la 112.87 mii lei pe 

persoană în anul 2012, la 136.99 mii lei pe persoană în anul 2017 și se situează în permanență peste valoarea 

înregistrată la nivel național cu peste 60%.   

 
Figura Nr. 150 Productivitatea muncii 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

2.7.7. Structuri de sprijinire a afacerilor și clustere  

 

Structurile de sprijinire a afacerilor de importanţă regională/locală - reprezintă structuri clar delimitate, care 

asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi economice de 

                                                           
93 http://www.imm.gov.ro/2019/02/15/start-up-nation-2018-s-a-publicat-lista-aplicantilor-in-ordinea-rue/  
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producţie şi de prestare servicii în structura de afaceri: parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, 

incubatoare de afaceri (cf Ord 287/2008). 

Parcuri industriale (MDRAP) 

 Parcul Industrial Metav – Sector 1, Bucureşti 

 Parcul Industrial Sema – Sector 6, Bucureşti 

 Parcul Industrial Emag – Ilfov  

 

Parcuri tehnologice ?! 

Parcuri logistice  

 Bucharest West Park 

 Europolis Park Bucharest (fost Cefin Logistics Park) 

 Parcul Industrial Sabaru ?! 

 Parcul P3 Bucharest NW Ring Road - Dragomirești Vale 

 Parcul P3 Bucharest A1 – Chiajna 

 Millenium Logistic Park – Popești Leordeni 

 Parc Logistic Moara Vlasiei  etc etc 

 

Incubatoare de afaceri (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat) – cf legii 102/2016 

 Incubatorul de afaceri -  ILFOV BUSINESS HUB 

 

Infrastructuri de afaceri înfiinţate prin POR 2007-2013 ?! 

 

Clustere (Ministerul Economiei)  

În anul 2019, 74 de clustere înscrise în baza de date a Ministerului Economiei, dintre care trei au obţinut 

eticheta de aur, 10 au etichetă de argint şi 28 etichetă de bronz, în urma evaluărilor Secretariatului European 

pentru Evaluarea Clusterelor – ESCA. 

 

 

2.7.8.Investiții străine directe 

 

La nivel național, investițiile străine directe (ISD) au crescut cu 28%, de la 59126 milioane euro în anul 2012, 

la 75851 milioane euro în anul 2017, iar la nivelul regiunii București Ilfov creșterea este asemănătoare, de 

aproximativ 27.5%, de la 35859 milioane euro, la 45747 milioane euro în anul 2017. 

 

 
Figura Nr. 151 Investiții străine directe în regiunea București Ilfov – 2012 - 2017 

Sursa: BNR – Publicația - Investiţiile străine directe în România  
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Privitor la repartizarea soldului ISD pe regiuni de dezvoltare se constată orientarea ISD cu precădere către 

regiunea București Ilfov (peste 60% în anul 2017), celelalte regiuni atrăgând un volum mai restrans de  ISD, 

după cum urmează: Centru 8.9% din total ISD național, Vest 8.5%, Sud Muntenia 6.3% și regiunea Nord Vest 

cu 5.6%. Conform rapoartelor BNR, ISD-urile au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor 

investiție directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfășurare a activității economice. 

Din valoarea totală a ISD în regiunea București Ilfov, investițiile de tip greenfield94 acoperă un procent de 

58%, mai exact din 45747 milioane euro în anul 2017, 26912 milioane au reprezentat investiții greenfield. 

 

 
Figura Nr 152  Ponderea investiților străine directe în total ISD național 

 Sursa: BNR – Publicația - Investiţiile străine directe în România  

 

2.7.9. Comerț exterior 

 

Evoluția soldului balanței comerciale la nivel regional, evidenţiat prin diferența dintre volumul exporturilor 

FOB şi volumul importurilor CIF, este una negativă, deficitul comercial majorându-se cu peste 24% în 

perioada analizată, 2012 – 2016, de la 11.388 milioane euro în anul 2012, la 14.164 milioane euro în anul 

2017.  

Acest lucru se datorează creșterii importurilor cu peste 27%, de la 20.630 milioane euro în anul 2012, la 

26.268 milioane euro în anul 2017, exporturile crescând și ele cu aproape 30%, dar siituându-se în 

permanență sub nivelul importurilor de la nivel regional. 

Din analiza la nivel local a indicatorilor comerțului exterior, putem observa că peste 80% din exporturile și 

importurile din/în regiune se realizează în municipiul Bucuresti, restul de 20% regăsindu-se în județul Ilfov. 

Export FOB 

UM: milioane euro 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

România 45069 49562 52466 54610 57392 62644 

Regiunea București Ilfov 9242 10204 10751 11807 12104 n/a 

Municipiul București 7855 8519 8615 9439 9739 n/a 

Județul Ilfov 1387 1684 2136 2368 2365 n/a 

Import CIF 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

România 54703 55317 58522 62971 67364 75604 

                                                           
94 Înființarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiții pornite de la zero). 
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Regiunea București Ilfov 20630 20262 20681 23934 26268 n/a 

Municipiul București 16948 16525 16442 19113 20597 n/a 

Județul Ilfov 3682 3737 4239 4821 5671 n/a 

Sold FOB/CIF 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

România -9634 -5755 -6056 -8361 -9972 -12960 

Regiunea București Ilfov -11388 -10058 -9930 -12127 -14164 n/a 

Municipiul București -9093 -8006 -7827 -9674 -10857 n/a 

Județul Ilfov -2295 -2052 -2102 -2453 -3307 n/a 
Tabel Nr. 19 Soldul balanței comerciale la nivelul regiunii București Ilfov 

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro 

 

2.7.10. Indicele competitivității regionale 

 

Comisia Europeana lansează o dată la 3 ani, indicele competitivității regionale (ICR), un studiu menit să 

permită regiunilor să își monitorizeze și să își evalueze evoluția de-a lungul timpului și în comparație cu 

alte regiuni, prin competitivitatea regională înțelegându-se capacitatea unei regiuni de a oferi un mediu de 

lucru şi de trai atractiv şi durabil atât pentru firme cât şi pentru rezidenţi.  

ICR 2016 este compus din 11 piloni care descriu diferitele aspecte ale competitivității. Prin intermediul 

acestor piloni, indicele evaluează punctele forte și punctele slabe ale unei regiuni. Pilonii sunt clasificați în 

trei grupuri: elementar/de bază, al eficienței și al inovării. Grupul elementar/de bază cuprinde cinci piloni: (1) 

instituțiile; (2) stabilitatea macroeconomică; (3) infrastructurile; (4) sănătatea; și (5) învățământul de bază. 

Acești piloni reprezintă factorii motori elementari esențiali ai tuturor tipurilor de economie. 

Pe măsură ce o economie regională se dezvoltă și înregistrează progrese în ceea ce privește competitivitatea 

sa, pot intra în joc factori legați de o forță de muncă mai calificată și de o piață a muncii mai eficientă, care 

fac parte din grupul eficienței. Acesta cuprinde trei piloni: (6) învățământul superior, formarea profesională 

și învățarea pe tot parcursul vieții; (7) eficiența pieței muncii; și (8) dimensiunea pieței. În cel mai avansat 

stadiu de dezvoltare a unei economii regionale, factorii motori ai ameliorării fac parte din grupul inovării, 

care constă în trei piloni: (9) maturitatea tehnologică; (10) sofisticarea mediului de afaceri; și (11) inovarea. 

Pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra poziției regiunii București Ilfov la nivel european din 

perspectiva competitivității, rezultatele indicilor ce compun ICR se vor analiza în comparație cu alte regiuni 

de capitală asemănatoare structural precum: Sofia, Praga, Berlin, Budapesta, Viena și Varșovia. 

 

 
Tabel Nr. 20 Indicele Competitivității Regionale 2016 

Sursa: Comisia Europeană  2019 - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3 

 

Regiune
Sub-indice

Bază 
Scor Rank

Sub-indice

Eficienţă
Scor Rank

Sub-indice 

Inovare
Scor Rank ICR Scor Rank

BG 41 - Sofia -1.340 12.170 241 -0.287 55.531 166 -0.570 34.634 179 -0.669 30.513 207

CH 01 - Praga -0.101 59.621 146 0.268 69.834 93 0.477 64.258 62 0.257 64.692 102

DE 30 - Berlin 0.650 88.402 40 0.351 71.964 69 0.738 71.628 28 0.523 74.527 45

HU 11 - Budapesta -0.759 34.439 223 -0.080 60.854 145 0.208 56.632 110 -0.166 49.087 152

AT 13 - Viena 0.334 76.277 85 0.474 75.143 48 0.555 66.450 52 0.470 72.560 49

PL 12 - Varsovia -0.322 51.183 186 0.090 65.248 122 -0.368 40.345 164 -0.128 50.491 150

RO 32 - București - 

Ilfov
-1.302 13.650 238 0.169 67.271 112 -0.298 42.323 159 -0.265 45.412 161

Indicele Competitivității Regionale 2016

http://www.insse.ro/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3
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Din punct de vedere al indicelui competitivității regionale în anul 2016, regiunea București Ilfov prezintă 

un scor de 45.41, clasându-se astfel pe primul loc la nivel național, în comparație cu celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare și pe locul 161 din 263 regiuni la nivelul Uniunii Europene. Spre deosebire de ICR 2013, regiunea 

București Ilfov a avansat doar 4 poziții, atunci scorul obținut a plasat-o pe locul 165 din 262 regiuni. 

Chiar dacă în ceea ce priveste PIB-ul pe locuitor în termeni comparabili (la paritatea piterii de cumprare), 

tratat la începutul acestui capitol, regiunea București Ilfov a depașit regiuni de capitala precum Berlinul, în 

ceea ce priveste competitivtatea reală, conform celor 11 piloni componenți ai acestui indice, se observă că 

suntem in continuare cu mult sub nivelul de dezvoltare al regiunilor de top din europa. Belinul ocupa locul 

45 din cele 263 regiuni europene analizate din prisma competitivității regionale. 

Singura regiune, dintre cele 6 luate spre comparație în tabelul de mai sus, pe care regiunea București ilfov o 

surclasează este regiunea de capitală a Bulgariei, Sofia, al carei scor este de 30.51, plasându-se pe locul 207 

din totalul european de 263 regiuni. 

 
Figura Nr. 153  Indicele competitivității regionale 2016 pe piloni  

Sursa: Comisia Europeană  2019 - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3 

 

În ceea ce privește analiza nivelului de competitivitate pe piloni la nivelul regiunii București Ilfov, putem 

observa că cele mai slabe scoruri au fost înregistrate la educația de bază și instituții, iar cele mai ridicate la 

stabilitate economică și eficiența pieței muncii.  

În teorie, o regiune cu performanțe peste medie în ceea ce privește pilonii inovării se așteaptă sa înregistreze 

rezultate bune sau foarte bune în cazul pilonilor grupului de bază și celor ai eficienței pieței muncii.  Acestea 

din urmă fiind condiții absolut necesare pentru ca o regiune sa poată fi considerata inovatoare.  Astfel contrat 

așteptărilor, regiunea București Ifov performează mai bine în ceea ce privește pilonii eficienței pieței muncii 

(locul 112 din 263 regiuni) și pilonii inovarării (locul 159 din 263 regiuni), iar la capitolul pilonilor economici 

de bază (instituții, infrastructură, sanătate, educație) mai are foarte multe lucruri de corectat/îmbunătățit 

(locul 238 din 263 regiuni). 

50 61

43

76

64

64
60

39

66

39

44

14

66

9

35
2

4349

13
22

8
10

8

66

20

572

63

69

44

42

35

47

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Instituții

Stabilitate macroeconomică

Infrastructură

Sănătate

Educație de bază

Învățământ superior, formarea 
profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții
Eficiența pieței muncii

Dimensiunea pieței

Maturitate tehnologică

Sofisticarea mediului de afaceri

Inovare

Indicele Competitivității Regionale pe piloni
- 2016 -

UE România București Ilfov

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3


135 
 

2.8 TURISMUL 

 

2.8.1. Patrimoniul natural protejat 

Patrimoniul natural înglobează totalitatea componentelor fizico-naturale, floristice sau faunistice care 

prezintă o mare importanță vestetică sau științifică95. Existența patrimoniului natural dintr-un teritoriu 

contribuie la creșterea atractivității arealului din punct de vedere turistic.96  

Patrimoniul natural existent în regiunra București-Ilfov cuprinde arii protejate de interes național, arii de 

protecție specială avifaunistică și situri de importanță comunitară:  

- Situl de Importanță Comunitară Scroviștea (reglementat prin Ordinul nr. 1964/2007) localizat pe 

suprafața comunelor Ciolpani și Periș și având o suprafață de 3 373 ha. Arealul conservă lacuri eutrofe 

naturale, lacuri distrofice și iazuri, precum și păduri de stejar subatlantice și medioeuropene și 

aluviale cu frasin și arin. 

- Situl Natura 2000 Grădiștea-Căldărușani-Dridu ce înglobează zona Lacului Căldărușani și Balta 

Neagră. Situl acvifaunistic cu suprafață de 6 642,30 ha se extinde pe teritorii importante ale 

comunelor Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei și Nuci (declarată arie de protecție specială acvifaunistică 

prin H.G. 1284/2007)97. 

- Zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr. 792/1990) conservă specii de floră și 

faună de importanță biologică.98 

- Aria naturală protejată Pădurea Snagov este o rezervație naturală științifică de tip geobotanic și 

forestier, cu o suprafață de 10 ha99 în care se regăsesc exemplare de stejari, frasini și tei 

monumentali. 100 La care se adaugă și Lacul Snagov, cu o suprafață de 100 ha. Ambele areale au fost 

reglementate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – 

Secțiunea III – zone protejate. 

- Parcul Natural Văcărești (instituit prin H.G. 349/2016) are o suprafață de 183 ha și reprezintă o arie 

protejată ce corespunde categoriei V în clasificarea UICN.101 

 

2.8.2. Patrimoniul cultural construit protejat: monumente istorice  

În ceea  ce privește patrimoniul cultural construit, în conformitate cu inventarul realizat de Ministerul Culturii 

(anul 2015), numărul monumentelor existente în cadrul regiunii București-Ilfov este de 3401, dintre care 730 

se regăsesc la nivelul județului Ilfov și 2 293 în municipiul București. 

Județul Ilfov înregistrează un total de 80 de monumente de interes național și 648 de monumente de interes 

local. Cel mai mare număr de monumente de interes național se regăsesc pe teritoriul comunei Mogoșoaia, 

respectiv 20 de monumente, fiind urmat de teritoriul orașului Buftea, cu 13 monumente. Raportat 

monumentelor de interes local cele mai numeroase se regăsesc în Otopeni (53 de monumente), comunele 

Berceni (53), Chiajna (46), Petrăchioaia (42), Jilava (36), etc.  

                                                           
95 ONU – Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural 1972  
96 Publicația Tematică nr. 45, An II – Protejarea Patrimoniului: Importanța programelor educative 
http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT45.pdf 
97 http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-bucuresti-ilofv/arii-de-
protectie-speciala-avifaunistica/situl-de-importanta-avifaunistica 
98 http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-bucuresti-ilofv/arii-
protejate-de-interes-national/arii-de-interes-national 
99 Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – zone protejate 
100 http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=art hicle&id=14&Itemid=129&lang=ro 
101 https://parcnaturalvacaresti.ro/parcul 
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Municipiul București înregistrează existența a 273 de monumente de interes național și 2 378 de interes local. 

În ceea ce privește natura monumentelor, la nivelul municipiului, există 42 de monumente arheologice de 

interes național, 191 de monumente de arhitectură de interes național și 24 de monumente memoriale și 

funerare de interes național. 

2.8.3. Potențial turistic, structură, domenii de excelență, dinamică 

La nivel național, evaluarea potențialului turistic a fost realizat printr-o serie de reglementări, reprectiv H.G. 

852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările aduse prin 

H.G. 916/2018 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice și pentru 

modificarea anexei 5 la HG 852/2008, la care se adaugă Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de minimis Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii 

calității vieții în spațiul rural și Metodologia privind evaluarea potențialului turistic al teritoriului 2016. 

În cadrul H.G. 852/2008 cu modificările aduse prin H.G. 916/2018 comuna Snagov a fost inclusă în rândul 

stațiunilor turistice de interes local.  

Ordinul 567/2008 și Metodologia privind evaluarea potențialului turistic al teritoriului reglementează modul 

de acordare al punctajelor în funcție de potențialul turistic, luându-se în calcul prezența resurselor turistice 

naturale, a resurselor turistice antropice, infrastuctura specific turistică precum și infrastructura tehnică, în 

cadrul unității administrativ-teritoriale analizate. Astfel, localitatea cu cel mai mare punctaj acordat la nivelul 

județului Ilfov este comuna Mogoșoaia (6 puncte), urmată de Vidra (6 puncte), dar și de Cernica, Domnești, 

Gruiu și Periș, fiecare cu câte 4 puncte. 

2.8.4. Forme de turism  

Complexitatea formelor de turism specifice regiunii București-Ilfov sunt dictate de configurația resurselor, a 

infrastructurii, precum și a serviciilor turistice existente. Un rol important în dezvoltarea turismului la nivelul 

regiunii îl reprezintă valorificarea turismului în funcție de grupul țintă căruia îi este adresat. Regiunea 

București-Ilfov este caracterizată printr-o mare diversitate a formelor de turism, dar care, sunt accesate, cel 

mai frecvent, prin turismul de se sejur scurt, caracterizat printr-un număr redus de înnoptări al turiștilor și 

vizitarea zonelor limitrofe. Astfel, în conformitate cu Strategia județului Ilfov, la care se adaugă Planul 

multianual ,,Bucureștiul Destinație Turistică – promovarea municipiului București ca destinație turistică și 

dezvoltarea activității de Turism și servicii’’, regiunea este caracterizată prin practicarea: 

Turismului cultural și religios este bazat pe existența numeroaselor monumente culturale și lăcașuri de cult 

religios. 

Turismul de agrement este conferit prin existența numeroaselor amenajări destinate petrecerii și 

desfășurării activităților sportive sau de relaxare în natură. 

Turismul științific susținut prin existența patrimoniului natural dezvoltat, care conservă numeroase specii de 

faună și floră (Situl de Importanță Comunitară Scroviștea, Situl Natura 2000 Grădiștea-Căldărușani-Dridu, 

Zona naturală protejată Scroviştea, Aria naturală protejată Pădurea Snagov, Parcul Natural Văcărești) 

Turismul medical este specific, în special, municipiului București. 

Turismul de afaceri este puternic dezvoltat la nivelul regiunii prin existența numeroaselor companii și 

instituții, precum și a infrastructurii necesare organizării de evenimente. 

Turismul de evenimente este susținută prin amploarea și frecvența evenimentelor socio-culturale dar și 

sportive care au loc la nivelul regiunii. 
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În funcție si de categoria de vârstă căreia îi este adresată se pot identifica: turismul pentru tineret (manifestat 

în special prin evenimente sportive sau muzicale),  turismul pentru seniori (susținut în special prin existența 

patrimoniului cultural). 

Turismul urban, susținut în special prin existența municipiului București, care atrage anual peste 2 milioane 

de turiști. 

2.8.5. Structuri de primire turistică, capacități,  capacitatea de cazare, grad de ocupare, număr de înnoptări 

Conform INS: Turismul României – Breviar Statistic102 structura de primire turistică definește construcția sau 

amenajarea care oferă servicii turistice (de cazare și servire a mesei),  în mod permanent sau sezonier. La 

nivelul regiunii București-Ilfov sunt înregistrate, în anul 2018, existența a 220 de structuri de primire turistică. 

Numărul structurilor de la nivelul regiunii a crescut cu 53 de unități fată de anul 2012. Din totalul numărului 

de unități 181 se regăsesc pe teritoriul municipiului București (în anul 2018), în timp ce județul Ilfov cuprinde 

doar 39 de sisteme de cazare. În ceea ce privește județul Ilfov cele mai numeroase structuri de primire 

turistică se află în orașul Otopeni, respectiv 13 unități (anul 2018) și în comuna Berceni 9 unități. 

 
Fig. 154  Numărul structurilor de primire turistică, pe tipuri de structuri, la nivelul regiunii București-Ilfov, în anul 

2018, prelucrat după INS tempo online: TUR101D – septembrie 2019 

Raportat capacității de primire turistică de la 

nivelul regiunii București-Ilfov, în anul 2018, sunt 

înregistrate existența a 23 873 de locuri, valoare ce 

indică o rată anuală de creștere de 1,7% din 2012, 

până în prezent. Față de anul 2012, numărul de 

locuri a crescut cu 10,8%, mai exact cu 2 334 de 

locuri. Municipiul București deține în anul 2018 o 

capacitate de cazare de 21 624 de locuri, valoare în 

creștere față de cea înregistrată în anul 2012, cu 

11,8%. La nivelul județului Ilfov, în anul 2018 este 

înregistrat existența unui total de 2 249 de locuri, 

dintre care cele mai multe sunt deținute de orașul 

Otopeni, cu 1 394 de locuri, urmat de orașul 

Voluntari cu 166 și Bragadiru 165 de locuri. 

 În funcție de tipul de structură de primire turistică, 

la nivelul regiunii București-Ilfov, se identifică, în 

anul 2018, existența unui număr de 21 281 de 

locuri în hoteluri, 1 289 în hosteluri, 396 în pensiuni 

turistice și 381 în vile turistice. 

                                                           
102 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Breviar%20turism/turismul_romaniei_2018_breviar_statistic.pdf 
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Fig. 156 Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistică în funcție de tipul de structură de primire, la nivelul 

regiunii București-Ilfov, în anul 2018 , prelucrat după INS tempo online: TUR102D – septembrie 2019 

Județul Ilfov indică, în anul 2018, existența 

unui total de 2 249  de locuri de cazare, 

dintre care cele mai numeroase se află la 

nivelul orașului Otopeni, mai exact 1 394 de 

locuri. În ceea ce privește tipul structurii de 

cazare, hotelurile dețin ca mai mare 

capacitate, de 1 585 de locuri de cazare, 

dintre care 1 092 se regăsesc în orașul 

Otopeni. Pensiunile turistice înregistrează o 

capacitate de cazare de 205 locuri, 119 

dintre acestea aflându-se de asemenea în 

Otopeni. 

 

 

Sosirile turiștilor reprezintă  înregistrarea unei persoane în structura de cazare turistică, indiferent de 

numărul de înnoptări. La nivel național, în anul 2018, a fost înregistrat un total de 12 905 131 de sosiri, valoare 

mai mare cu 59% față de cea din anul 2012, în timp ce rata medie anuală de creștere pentru perioada 2012-

2018 reflectă plasarea pe o traiectorie ascendentă cu 9,02% a numărului de sosiri. Din totalul național, 17,6% 

(2 279 165) reflectă numărul de sosiri de la nivelul regiunii București-Ilfov, pentru anul 2018, plasând astfel 

regiunea pe locul 2, după regiunea Centru, în ceea ce prezintă preferințele turiștilor. Rata medie anuală de 

creștere de la nivelul regiunii reflectă o ascensiune cu 9,08 procente în perioada 2012-2018. În județul Ilfov, 

în anul 2018, a fost înregistrat un total de 198 936 de sosiri, dintre care 75,6% la nivelul orașului Otopeni. 

 
Fig. 158 Dinamica sosirilor în structurile de primire turistică, la nivelul regiunilor de dezvoltare în perioada 2012-

2018, prelucrat după INS tempo online: TUR104B – septembrie 2019 
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Raportat tipului de turiști, la nivel național, în anul 2018 s-a înregistrat sosirea a 2 796 622 de turiști străini, 

reprezentând 21,6% din total, dintre aceștia cei mai mulți s-au regăsit în regiunea București-Ilfov, respectiv 1 

290 590 de sosiri ale turiștilor străini.  

 
Fig. 159  Numărul sosirilor în structurile de primire turistică, în funcție de tipul de turiști, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare în anul 2018, prelucrat după INS tempo online: TUR104B – septembrie 2019 

Înnoptarea turiștilor reprezintă intervalul de 24 de ore în care un turist este înregistrat în baza de date a 

sistemului de cazare odată cu sosirea sa.  

În sistemele de cazare de la nivelul regiunii București-Ilfov a fost înregistrat un număr de 3 678 473 de 

înnoptări în anul 2018, dintre care 58,9% (2 169 720) au reprezentat înnoptări ale turiștilor străini. Numărul 

înnoptărilor în sistemele de cazare din regiune indică o rată de creștere anuală de 8,63%, din 2012 până în 

prezent.  Numărul de înnoptări ale turiștilor străini au crescut anual cu 10%, în perioada 2012-2018. 

 
Fig. 160 Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică, în funcție de tipul de turiști, la nivelul regiunii 

București-Ilfov, în anul 2018, prelucrat după INS tempo online: TUR105D – septembrie 2019 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare reflectă raportul dintre numărul de înnoptări al turiștilor și 

capacitatea de cazare turistică în funcțiune, exprimând relația dintre capacitatea de cazare existentă și 

utilizarea acesteia.  
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Regiunea București-Ilfov indică în anul 2018 o pondere de utilizare netă a locurilor de cazare de 42,8%. În 

ceea ce privește tipul structurilor de primire cea mai ridicată pondere o dețin hotelurile, cu 43,8%, urmate 

de hosteluri cu 34,4 puncte procentuale.103 

Regiunea București-Ilfov prezintă o mare atractivitate turistică, atât la nivel național, cât și internațional, 

putând acoperii o piață turistică extinsă. Cu toate acestea, valorificarea resurselor turistice din județul Ilfov 

poate fi afectată datorită influenței manifestată de municipiul București. Conform Strategiei județului Ilfov, 

turismul indică un aport redus pentru economia județului, în ciuda faptului că acesta prezintă un mare 

potențial turistic, date fiind existența resurselor naturale bogate (specii de faună și floră ocrotite în cadrul 

parcurilor naturale), posibilitatea dezvoltării diferitelor tipuri de turism (științific, balneoclimateric, de 

evenimente, de agrement, turismul cultural și religios, etc.).  

 

 

2.9. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE DURABILA 

 

2.9.2. Structura terenurilor agricole 

Suprafața agricolă a României, conform datelor existente la nivelul anului 2014, era de 14 630 072 hectare 

reprezentând 61,4% din suprafața totală a țării. Ponderea suprafeței agricole la nivelul regiunii București-

Ilfov se situează sub media națională, respectiv 57,4% (10 4505 hectare teren agricol). Privitor la distribuția 

terenurilor agricole, după cum se poate observa și în reprezentarea grafică alăturată, proporția cea mai 

importantă este deținută de terenurile arabile – 96,3%, urmate de pășuni și fânețe – 2,2% și terenurile 

ocupate de vii și livezi care cumulat reprezintă doar 1,5% din suprafața agricolă totală. 

Ancheta structurală în agricultură realizată de Institutul Național de Statistică104 evidențiază în regiunea 

București-Ilfov existența a 21 022 exploatații agricole din care 10 705 cu suprafață agricolă utilizată și efective 

animale. Exploatațiile se desfășoară pe 64 277,02 hectare din care 20 151 hectare (99,5%) în județul Ilfov. Iar 

în funcție de destinația acestora 86,7% sunt numai cu suprafață agricolă utilizată și 13,3% sunt exploatațiile 

exclusiv cu efective animale. 

Raportat la nivelul național regiunea București-Ilfov deține numai 0,5% din suprafața totală a exploatațiilor 

agricole. Suprafața agricolă medie ce a revenit pe explotație agricolă este de 3,06 hectare, sub media 

națională de 3,65 hectare. Totodată, 30% din totalul exploatațiilor se încadrează în categoria de mărime 0,1-

0,3 ha, pe când la nivelul țării propoția cea mai ridicată este a exploatațiilor cuprinse între 2-5 ha. 

                                                           
103 INS: Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare 2018 
104http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol2_1.pdf 
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Fig.  161 Distribuția fondului funciar după modul de folosință – regiunea București-Ilfov (2014) 

(sursă: INS – tempo, AGR101A) 
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Distribuția exploatațiilor agricole în funcție de statutul juridic se prezintă astfel: 20 856 exploatații fără 

personalitate juridică și 166 cu personalitate juridică. În categoria celor cu personalitate juridică cea mai mare 

parte este deținute de societățile comerciale cu capital majoritar privat (73%), iar în cazul celor fără 

personalitate juridică se remarcă exploatațiile agricole individuale (99,8%). După modul de deținere a 

suprafeței agricole ierarhia diferă de cea existentă în plan național, astfel încât la nivelul regiunii București-

Ilfov cea mai mare parte este deținută în arendă (32 156, 2 ha comparativ cu 24 922 ha în proprietate). 

 

2.9.2. Cultivarea plantelor 

Suprafața însămânțată sau plantată a însumat în 2018 la nivelul României 8 466 658  hectare din care cea 

mai mare parte era concentrată în județele din regiunea Sud-Muntenia (22,1%). În același an în cadrul regiunii 

București-Ilfov au fost cultivate 66 829 hectare de teren cu 19% mai mult față de anul 2012. Tendința 

ascendentă s-a menținut însă exclusiv la nivelul județului Ilfov, suprafața cultivată în Municipiul București 

înregistrând în același interval de timp o scadere de 25% (de la 80 hectare cultivate în 2012 la 60 hectare în 

2018). 

 

 

Drept principale culturi, în funcție de suprafața ocupată, se evidențiază cerealele, în special suprafețele 

cultivate cu grâu și secară (17 978 ha în scădere cu 1,8% față de anul 2012), porumb boabe (10 754 ha în 

creștere cu 47,2%) și orz și orzoaică (3 776 ha în scădere cu 37,2%). Un aport semnificativ au și plantele 

oleaginoase, floarea soarelui și rapița însumând 22 696 ha în 2018. Suprafața cultivată cu legume (atât în 

câmp, cât și în solarii, sere sau grădini), din care 99,8% se află pe teritoriul județului Ilfov, a cunoscut de-a 

lungul intervalului analizat o scădere de 229 hectare. 

Producția vegetală 

Producția vegetală a înregistrat creșteri însemnate în plan național pentru majoritatea culturilor, excepție fac 

plantele rădăcionase, plantele medicinale și aromatice, usturoiul și orezul a căror producție s-a diminuat între 

2012-2018. Pe de altă parte însă regiunea București-Ilfov a înregistrat în același interval scăderi ale producției 

vegetale în cadrul mai multor categorii de culturi dintre care cele mai substanțiale reduceri se resimt în cazul 

furajelor verzi, respectiv lucernă și trifoi, acesta din urmă înregistrând o scădere cu 47%. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Furaje verzi din teren arabil 7729 7294 6105 4908 4730 4926 4943

Legume - total 5645 6004 5495 5425 5337 5491 5416

Rapita 2388 4749 7634 7388 8022 10181 11890

Floarea soarelui 8495 8543 10248 11569 11347 11520 10806

Porumb boabe 7305 10387 9804 11081 11233 10542 10754

Orz si orzoaica 6015 7005 5957 4669 4555 4059 3776

Grau si secara 18313 19358 18637 18531 18374 18220 17978
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Fig. 162 Suprafața cultivată cu principalele culturi – regiunea București-Ilfov (2018) 

(sursă: INS – tempo, AGR108A) 
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Deși aflată pe o pantă descendenă producția de leguminoase se situează încă pe primul loc ca pondere din 

totalul producției vegetale la nivelul regiunii. În anul 2018 principalele culturi de leguminoase, după 

cantitatea exprimată în tone, au fost cea de varză albă (23 995 tone), tomate (23 796 tone), ardei (6 920 tone) 

și vinete (6 770 tone). 

În profil teritorial regiunea București-Ilfov se situează pe ultimul loc cu o pondere de 2% din producția de 

leguminoase. Cea mai mare cantitate de legume este produsă în regiunea Sud-Muntenia, 732 367 tone, iar 

ca principală cultură se remarcă, de asemenea, cea de varză albă - 35,9% din producția vegetală realizată la 

nivelul regiunii.  

În același timp în ceea ce privește producția medie (kg/ha) regiunea București-Ilfov se situează peste valoarea 

națională în cazul mai multori culturi. Diferența cea mai semnificativă se conturează la producția medie de 

ardei, cu 4 691 kg/ha media pentru regiunii București-Ilfov față de cea națională, superioare sunt și producția 

medie de cartofi de toamnă (18 143 kg/ha) și cea de ovăz (3 085 kg/ha). În ceea ce privește producția de 

struguri și fructe, regiunea contribuie cu mai puțin de 0,5% la totalul național, în speță producția de struguri 

0,44%, iar cea de fructe 0,26%. 

Producţia agricolă - exprimată în mii lei preţuri curente - a cunoscut în perioada 2012-2017 o evoluție 

oscilantă. În 2017 valoarea producției vegetale era de 561 782 mii lei, reprezentând 56,5% din valoarea totală 

a producției ramurilor agricol în regiunea București-Ilfov. Raportat la nivelul României rezultă o pondere de 

doar 1,06% - de asemenea, creșterea înregistrată în profil teritorial în perioada 2012-2017 este cu 9,9 puncte 

procentuale mai crescută față de  nivelul regiunii București-Ilfov 

2.9.3. Zootehnia 

În intervalul 2012- 2018, după cum este evidențiat în tabelul alăturat, efectivele de animale au înregistrat 

scăderi importante pe toate categoriile de animale. Un declin substanțial se remarcă în cazul porcinelor al 

căror număr scade cu 81 261, în manieră similară în aceeași perioadă de timp efectivul de porcine diminuează 

cu 25%. De asemenea, la nivelul regiunii se constată un declin al efectivelor de iepuri – cu 82,3% comparativ 

cu valoarea anului 2012. Evoluție pozitivă cunoște efectivul de caprine atât în plan regional, cât la nivelul 

României (creștere cu 21,6%). 
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Fig. 163  Producția de leguminoase - 2018 

(sursă: INS – tempo, AGR108A) 
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Ca drept consecință a scăderii efectivelor de porcine între 2012 și 2018 producția agricolă animală exprimată 

în greutatea în viu a porcinelor destinate sacrificării pentru consum a scăzut cu 8 156 tone (-80,7%). Un trend 

ascendent se constată în cazu ovinelor și caprinelor destinate sacrificării pentru consum (un spor de 93 tone) 

și, totodată, în cazul producției de lapte de capră și oaie (+3 hectolitrii) și al producției de miere (+125 tone). 

Conform datelor furnizate de INS pentru anul 2017 valoarea producției animale (exprimată în mii lei) a 

reprezentat 13,9% din valoarea totală a producției agricole la nivelul regiunii București-Ilfov și doar 0,6% din 

valoarea producției animale naționale. Tendința în cazul valorii producției animale este regresiva – în 

perioada de 6 ani avută spre analiză aceasta scăzând cu 37 592 mii lei - prin opoziție cu valoarea producției 

agricole globale la nivel de regiune care a crescut cu 50,1% față de anul de referință în baza sporului 

înregistrat de producția vegetală. 

2.9.4 Populația activă în agricultură, proprietatea funciară 

În plan național numărul mediu al salariaților în agricultură, silvicultură și piscicultură a crescut constant 

înregistrându-se un spor de 18 075 persoane în 2017 față de 2012. Tendința progresivă se păstrează în cadrul 

tuturor regiunilor, cea mai importantă creștere, de 49,5 puncte procentuale, este atribuită regiunii Nord-

Vest. Ca pondere din totalul național prima poziție este ocupată de regiunea Sud-Muntenia (19,7%), iar la 

polul opus se situează regiunea București-Ilfov cu pondere de doar 4,02%. 

 
Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline Păsări Familii 

albine 

Iepuri 

2012 7429 104871 27869 10854 3420 541815 18882 13832 

2013 6676 72566 29043 11428 2367 524820 18248 3796 

2014 7671 57010 30707 12877 2426 530593 13959 4150 

2015 6756 28129 30341 12101 1657 524272 13841 2039 

2016 7735 33083 31214 13555 2643 520738 14659 4525 

2017 6793 27324 30283 13538 2464 405941 14092 4119 

2018 5209 23610 24279 12313 1540 414804 16598 2444 

Evoluție 

2012 -

2018 

-29,9% -77,5% -12,9% +13,4% -55,0% -23,4% -12,1% -82,3% 

Tabel nr. 21 Efectivele animale la nivelul regiunii București-Ilfov (2012-2018) 

(sursă: INS – tempo, AGR201A) 
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Fig. 165 Numărul mediul al salariaților în agricultură, silvicultură și 

pescuit în cadrul regiunii București-Ilfov 

(sursă: INS – tempo, FOM104F) 
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Numărul mediu al salariaților în agricultură, silvicultură și pescuit a cunoscut o evoluție oscilantă în cadrul 

regiunii București-Ilfov caracterizată printr-o creștere continuă din 2012 până în 2015 marcată de o scădere 

semnificativă în anul 2016. În anul 2017 numărul mediu de salariați ajunge la 4898 reprezentând o creștere 

de 4,2% față de nivelul de referință (anul 2012) - cea mai redusă în plan național. 

Ancheta structurală în agricultură realizată de Institutul Național de Statstică reliefează următoarea situație: 

la nivelul României în 2016 numărul persoanelor care lucrau în cadrul exploatațiilor agricole era de 6 064 575 

dintre acestea 0,65% în regiunea București-Ilfov. În funcție de statutul juridic al exploatațiilor se remarcă un 

decalaj important în favoarea exploatațiile fără personalitate juridică care concentrează 98,6% în plan 

național și 97,1% în cadrul regiunii București-Ilfov din numărul total al persoanelor care au lucrat în cadrul 

exploatațiilor agricole. 

2.9.5. Îmbunătățiri funciare și echipamente specifice 

Din 2008 până în 2018, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, suprafața terenurilor 

amenajate cu lucrări de irigații la nivelul regiunii București-Ilfov a stagnat la valoarea de 49 560 ha, în manieră 

similară suprafața agricolă amenajată cu lucrări de desecare consemnează o stabilizare la valoarea de 49 838 

ha. În 2016 la nivelul regiunii suprafața amenajată pentru irigații cuprinsă în cadrul exploatațiilor agricole era 

de 1 045,3 ha din acestea au fost efectiv irigate105 632,8 ha.  

Referitor la dinamica parcului de mașini agricole se constată per ansamblu un trend descendent în cadrul 

regiunii, excepție fac tranctoarele (1 495 în 2018), combinele autopropulsate de recoltat (260 în 2018) și 

vindroverele (27 în 2018) care consemnează creșteri ușoare. Per ansamblu, la nivelul României, se observă o 

evoluție ascendentă a tuturor tipurilor de tractoare și mașini agricole de-a lungul intervalului analizat. 

Utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor chimice 

În paralel cu extinderea suprafeței cultivate s-a realizat o creștere accelerată a suprafețelor pe care au fost 

aplicate îngrăsămite chimice și naturale – de la 35 672 ha în 2018 la 52 701 ha în 2018. Creșterea s-a 

manifestat mai pregnant în cazul îngrșămintele chimice (93,6% din totalul sufrafeței) și în special în cazul 

celor azotoase care au fost aplicate pe o sufrafață cu 30 312 ha mai extinsă în anul 2018 față de 2012. 

Cantitatea de pesticide utilizată, respectiv suprafața pe care au fost aplicate în regiunea Bucureşti-Ilfov au 

cunoscut o accesiune considerabilă, cu toate că de-a lungul intervalului analizat s-au evidențiat o serie de 

fluctuații, cum ar fi anul 2015 când are loc o reducere brusca a cantității de pesticide cu 18 014 kg substanță 

                                                           
105 Suprafața pe care s-au efectuat irigații cel putin o data într-un an agricol. (conform definiției INS) 

Fig. 166 Evoluția cantitățății de pesticide (kg) și a suprafeței (ha) pe care au fost aplicate în regiunea București-

Ilfov 

(sursă: INS – tempo, AGR107A) 
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activă comparativ cu anul precedent.  Per ansamblu în 2018 în regiune au fost utilizate kg substanță activă 

pesticide pe o suprafață de 72 892 ha.  

 

Pe fondul expansiunii teritoriale a Bucureștiului spre localitățile limitrofe are loc o scădere semnificativă a 

suprafeței agricole în favoarea terenurilor ocupate de contrucții, respectiv în intervalul 2008-2014 

terenurile agricole au scăzut cu 5 526 ha, iar cele ocupate de construcții au înregistrat un spor de 5 348 ha. 

Aceasta scadere se resimite și în ceea ce privește diversitatea culturilor, prroducția vegetală și animală, 

care cu puține excepții, a cunoscut o evoluție desendentă.  

I 


