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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 2021-2027 (PDR BI 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 în România. La elaborarea documentului strategic s-au luat în considerare acele politici
relevante pentru nivelul regional, indiferent de autoritatea care le gestionează.

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 teritorială, socială şi dezvoltare durabilă şi
răspunde provocărilor specifice perioadei 2021-2027, precum și Agendei 2030.
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 identificate 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 oferi un fundal solid portofoliului regional de
proiecte de investiţii. Acestea vor putea fi finanţate atât prin Programul Operațional Regional pentru
Regiunea București-Ilfov 2021-2027, cât și prin intermediul altor Programele Operaţionale finanţate din
fonduri FESI (de ex: PO Dezvoltare Durabilă; PO Transport; PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare; PO Sănătate; PO Educație și Ocupare; PO Incluziune și Demnitate Socială) și programe şi
instrumente de finanţare naţională şi internaţională (ex: Planul Național de Relansare și Reziliență; Planul
Național Strategic etc.). 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 elementelor
de conținut și a procesului de elaborare şi aprobare a documentelor programatice, în conformitate cu
Metodologia privind Planificarea Dezvoltării Regionale elaborată de MDRAP în anul 2012.
Planul de dezvoltare regională radiografiază evoluţiile socio-economice înregistrate de Bucureşti-Ilfov în
perioada 2012-2019.

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.
Elaborarea acestui document s-a făcut luând în considerare un număr de documente relevante publicate de
către Guvernul României şi de Comisia Europeana, precum și documente realizate la nivel regional sau local.
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Documente la nivelul Uniunii Europene:
▪ Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
▪ REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
▪ Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
▪ Pactul Ecologic European (The European Green Deal)
▪ Pilonul european al drepturilor sociale
Documente la nivel național:
▪ Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035
▪ Raportul de țară din 2020 privind România - Comisia Europeană
▪ Programul Național de Reformă 2020
▪ Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
▪ Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și
îmbunătățirea mediului de afaceri din România Orizont 2020
▪ Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027
▪ Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, proiect
▪ Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 ▪ Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de
clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat
de eficiență energetică și decarbonat până în 2050
▪ Strategia Națională privind Schimbările Climatice
▪ Master Planul de Transport – Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
2020-2030
▪ Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027
▪ Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
▪ Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
▪ Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020
▪ Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020
▪ Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023
▪ România Educată – viziune și strategie 2018-2030
▪ Hotărâre nr. 558 din 4 august 2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în
turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în
turism
▪ Strategia naţională a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030
▪ Raportul privind operaționalizarea unei rețele de Organizații de Management al Destinației (OMD) în
România
▪ Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022
Documente la nivel regional și local:
▪ Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 - Regiunea București – Ilfov
▪ Planul regional de acțiune pentru învățământ București-Ilfov 2016-2025
▪ Strategia Regională de Specializare Inteligentă București-Ilfov 2021-2027
▪ Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030
▪ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București 2021-2030
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1.3. SCURTĂ PREZENTARE ȘI EVALUARE A PDR 2014-2020
Obiectivele strategice propuse prin Planul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 2014-2020 s-au axat
pe trei paliere: creşterea competitivităţii regionale, reducerea disparităţilor intra-regionale şi consolidarea
dezvoltării durabile. Fiind identificați o serie de vectori pentru atingerea acestora: IMM-urile, cercetarea
dezvoltarea şi inovarea, coeziunea regională, transportul, calitatea mediului natural şi construit, precum şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice propuse prin PDR BI 2014-2020 au fost: OS 1. Creşterea competitivităţii IMM-urilor; OS
2. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; OS 3. Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în
cadrul regiunii; OS 4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din cadrul reţelelor
de transport; OS 5. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile și OS 6. Tranziţia către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
În privinţa atingerii obiectivelor strategice, respectiv a obiectivelor specifice aferente se constată îmbunătăţiri
vizibile, care s-au realizat prin derularea unor proiecte de investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov, finanţate atât
prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, cât şi prin alte programe operaţionale (ex:
POIM, POC etc.).
Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon s-a realizat prin finanțarea a 115 proiecte
de eficientizare energetică a clădirilor (rezultând 784 de blocurui și 13 clădiri publice care au beneficiat de
astfel de lucrări); 2 proiecte vizând iluminatul public și 14 proiecte vizând îmbunătățirea transportului public.
Pe lângă proiectele vizând mobilitatea, în scopul promovării sistemelor de transport durabile şi reducerii
blocajelor din cadrul reţelelor de transport, în cadrul Axei prioritare 6 s-a finanțat reabilitarea și
modernizarea DJ 101 km. La acestea se adaugă proiecte de intervenții asupra a 10 clădiri de patrimoniu și 4
proiecte de regenerare urbană (parcuri și zone de recreere) cu impact pozitiv în sfera îmbunătățirii calității
mediului și sprijinirii dezvoltării durabile. Totodată, s-au realizat pași importanți și în ceea ce privește
întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în cadrul regiunii prin contractarea a 30 de proiecte vizând
îmbunătățirea înfrastructurii educaționale (pe toate tipurile de unități de învățământ).1
Deși creşterea competitivităţii IMM-urilor și consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării au fost
considerate prioritare în cadrul PDR BI 2014-2020 lipsa alocării pentru acest tip de investiții prin POR 20142020 pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov) a determinat la nivel regional absența proiectelor
având ca inițiatori IMM-urile.
Mai mult decât atât, deși regiunea București-Ilfov este încadrată în categoria regiunilor mai dezvoltate, se
comportă în mod real ca o regiune de tranziție în cele mai multe aspecte și se confruntă în continuare cu o
serie de probleme și provocări specifice în ceea ce privește performanța inovării, digitalizarea, mediul
antreprenorial, emisiile de GES, mobilitatea regională, eficiența energetică, nivelul de ocupare al tinerilor,
capital uman (inegalitate socială, grupuri vulnerabile și riscul de săracie etc.).

1

Inventarul a fost realizat exclusiv pe baza proiectelor de investiție POR BI 2014-2020, deoarece o analiză cuprinzătoare,
la nivelul tuturor programelor operaționale, nu a fost posibilă având în vedere că la momentul elaorarii Planului de
dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027 nu au fost disponibile/ elaborate Rapoartele de evaluare finale.
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1.4. PRINCIPIILE CARE AU STAT LA BAZA PROCESULUI DE PLANIFICARE
Ca şi în cazul exerciţiilor anterioare de planificare a dezvoltării regionale puse în practică în regiunea
Bucureşti-Ilfov, abordarea a fost una participativă şi a reprezentat un proces bazat pe parteneriat şi
consultare publică.
Procesul de planificare s-a desfășurat conform principiului parteneriatului și a cunoscut următoarele etape:
solicitarea de date statistice relevante din partea instituțiilor din regiune; analiza datelor statistice;
consultarea autorităților publice din regiune, universităților și altor actori relevanți, cu privirea la necesitățile
de finanțare identificate pentru perioada 2021-2027, prin transmiterea de fișe de proiect; realizarea unor
întâlniri bilaterale cu actori regionali şi membrii structurilor parteneriale; organizarea unei consultări pe baza
de chestionar dedicată identificării domeniilor de specializare inteligentă la nivel regional, cu participarea
autorităților publice locale, mediului academic, mediului de afaceri; elaborarea documentelor în forma
preliminară, dezbatere publică a documentelor de planificare şi a strategiei regionale. Un alt principiu care a
stat la baza procesului de planificare a fost transparenţa, documentele de lucru fiind puse constant în
dezbatere publică pe site-ul oficial al ADR BI www.adrbi.ro.

1.5. ACTORI IMPLICAȚI
Identificarea specificului regional a avut în vedere două paliere, primul palier, în baza căruia s-a elaborat un
prim document de lucru, care a constat în analiza datelor statistice oficiale, cel de-al doilea palier s-a
constituit prin consultări cu autorităţile publice locale şi actori regionali relevanţi.
Documentele (analiza socio-economică, analiza SWOT şi Strategia de Dezvoltare a Regiunii Bucureşti-Ilfov)
sunt rezultatul cooperării tuturor partenerilor şi actorilor regionali relevanţi. În vederea coagulării eforturilor
pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov şi în absența studiilor sectoriale la nivel regional,
ADRBI a organizat runde de consultări pentru evaluarea cât mai corectă a nevoilor şi a potenţialului regiunii.
Contribuţia lor valoroasă a fost integrată în forma finală a documentului.
La nivel regional, pe baza priorităţilor tematice, au fost realizate o serie de consultări, la care au participat
autoritatile publice locale, mediul economic, mediul academic, societatea civilă, precum și alte instituţii/
organizaţii cu atribuţii în domeniul vizat de tematica grupului din cadrul regiunilor. Temele vizate au fost:
1.
2.
3.
4.
5.

Competitivitate, Inovare și Digitalizare
Mediu și infrastructură
Mobilitatea, conectivitate și accesibilitate
Provocări societale
Turism, Cultură și Patrimoniu
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CAPITOLUL 2. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL REGIUNII
2.1. STRUCTURA ȘI ÎNCADRAREA TERITORIULUI
2.1.1 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 administrative, 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 kmp2), în timp
ce municipiul București are o suprafață totală de 240 kmp3 (13,17% din totalul suprafeței regiunii).

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

2
3

http://www.prefecturailfov.ro/index.php?q=geografie
http://www.bucuresti.insse.ro/despre-bucuresti/
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2.1.2 Principalele caracteristici geomorfologice ale regiunii
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 este străbătută, pe direcția NV-SE de râurile Dâmbovița și Colentina. Câmpia Vlăsiei este o
câmpie de subsidență aflată în extremitatea Nord-Vestică a regiunii, având de altfel și cele mai ridicate
altitudini (max. 128 m).
Configurația teritoriului, extrem de accesibilă, a permis dezvoltarea amplă a sistemului de așezări umane, dar
și a rețelelor de transport. Cu toate acestea, ansamblul modificărilor antropice nerealizate, însă, în
conformitate cu capacitatea de suport a spațiului natural, au condus la apariția unor zone disfuncționale,4
dar și la creșterea degradării mediului (riscul de înmlăștinire, tasare a terenurilor, degradare a malurilor
rețelelor hidrografice, etc).
Regiunea se suprapune bazinului hidrografic
inferior Argeș-Vedea. Teritoriul se caracterizează
printr-o densitate ridicată a văilor, principalele
cursuri de apă care o tranzitează 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: Snagov,
Căldărușani, dar și ansamblul de lacuri din cadrul
râului Colentina.

Fig. 2 Elemente de cadru natural, regiunea București-Ilfov

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 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. 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, situate atât pe raza administrativă a
Municipiului București cât și a județului Ilfov.

Totodată, în ceea ce privește resursele de apă,
teritoriul se caracterizează prin existența a două corpuri de apă subterană, respectiv ROAG11 – BucureștiSlobozia și ROAG13 – București, aflate în concordanță cu structura geologică a teritoriului.
Caracteristicile substratului geologic determină suportabilitatea teritoriului pentru dezvoltarea antropică (în
mod special pentru construcții și infrastructuri de mare anvergură). Astfel, din punct de vedere geologic,
teritoriul regiunii se caracterizează prin prezența unor straturi de pietrișuri, nisipuri și depozite lossoidale și
argiloase care, împreună cu existența fenomenelor seismice conduc la apariția riscului de tasare și totodată

4

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/11904_Capitolul%202.pdf
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impun anumite restricții de amenajare a spațiului, dar și creșterea costurilor de construire a diferitelor tipuri
de infrastructuri.5
Din punct de vedere climatic, teritoriul regiunii se situează în zona climatului temperat continental, cu nuanțe
mai aride. Diferențe termice anuale importante se resimt între Municipiul București și județul Ilfov, în cadrul
capitalei existând o așa numită ,,insulă de căldură’’, 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 regiunea stepică6, 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.
La nivel general, cracteristicile cadrului natural nu prezintă restrictivități majore, însă pot apărea riscuri
geomorfologice datorate predominanței pantelor reduse la care se adaugă prezența solurilor argiloase
conducând astfel 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.

2.1.3 Structura sistemului de așezări
2.1.3.1 Structură, categorii de mărime după numărul de locuitori
Municipiul București este, conform clasificării realizate de legea 351/2001, singura localitate urbană de rang
0 a României, având o populație de 2 131 034 la nivelul anului 2019. Unitățile administrativ-teritoriale din
județul Ilfov sunt exclusiv de rang III (orașe cu populație cuprinsă între 5 000 și aprox. 40 000 de locuitori):
Voluntari, Măgurele, Popești-Leordeni, Pantelimon, Buftea, Bragadiru, Otopeni și Chitila, de rang IV și V,
respectiv sate reședință de comună și sate componente ale comunelor şi sate aparţinând oraşelor.
2.1.3.2 Zona Metropolitană București
Municipiul București este orașul cu cea mai ridicată putere de cumparare, cel mai mare PIB de la nivelul țării,
și având cea mai activă piață (care atrage cca 65% din cererea totală de spații industriale și logistice în
trimestrul 1 - 20207), astfel fiind centrul polarizator principal în teritoriul regional și național, exercitând
asupra zonelor adiacente un nivel foarte ridicat de atractivitate. În acest context sunt identificate:
•

•

Aria de influență comercială, ce depășește limitele administrative ale județului Ilfov, până la cele mai
apropiate localități din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași și Giurgiu, unde se
evidențiază partea de aprovizionare cu produse agro-alimentare a piețelor din municipiu, precum și
puterea de atracție comercială dată de suprafețele de desfacere, de tip hyper și supermarket,
existente în municipiul București;
Aria de influență sanitară se manifestă chiar până la nivel național, fiind susținută prin numărul
unităților sanitare existente, capacitatea ridicată a acestora de a oferi servicii, precum și de gradul de
dotare tehnico-medicală;

5

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/11904_Capitolul%202.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Steppic%20Region/KH7809607ROC_002.pdf
7
Cushman & Wakefield, 2020. Marketbeat Romania Industrial Q1 2020
6
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•

Aria de influență a învățământului este dată de numărul ridicat al unităților de învățământ, municipiul
București reprezentând cel mai important pol universitar din țară, precum și a efectivelor de elevi și
studenți care optează pentru a studia în Capitală.8

Cu toate acestea, spațiul metropolitan al Municipiului București poate fi considerat atipic întrucât creșterea
populației din localitățile limitrofe nu s-a datorat numai afluxului de populație venită dinspre Capitală, ci și
imigrației de la mare distanță.
De-a lungul timpului au existat mai multe inițiative pentru delimitarea Zonei Metropolitane a Municipiului
București, cea mai importantă fiind cea a Centrului de Proiectare Urbană (2004)9 care au identificat un areal
format din 94 de localități, respectiv Municipiul București, 80 de localități rurale și 13 localități urbane.
2.1.3.3. Sisteme urbane
Rețeaua de așezări de la nivelul județului Ilfov se află în relații interdependente cu municipiul București.
Așezările aflate în prima coroană de localități având, de altfel, rolul predominant de a suplini cererea ridicată
pentru locuire, pe care Capitala nu o poate acoperi, în timp ce localitățile pozitionate în celelalte două inele
constituie predominant zone importante de agrement și de petrecere a timpului liber.10
Județul Ilfov este format din 8 orașe care concentrează cca 45% din populația județului. Totodată acesta este
singurul județ de la nivel național fără un oraș de reședință, fiind astfel substituit municipiului București.
Orașele care alcătuiesc județul Ilfov sunt: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, PopeștiLeordeni, Voluntari (a se vedea Anexa).

Fig. 3 Așezările urbane existente la nivelul județului Ilfov
(prelucrare ArcGIS 10.2.2)
8

Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN – Etapa a III-a
Serviciu aflat în subordinea Primăriei Generale Bucureşti
10
Strategia de dezvoltare a județului Ilfov – Orizont 2030. Analiza diagnostic – Evaluarea situației actuale
https://www.mdlpa.ro/userfiles/PATN_etapaIII.pdf
9
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2.1.3.4. Structuri asociative la nivelul regiunii București-Ilfov
La nivelul regiunii București-Ilfov există o serie de parteneriate teritoriale de tipul Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară și Grupurilor de Acțiune Locală ce vizează abordarea problemelor comune, precum și
elaborarea și implementarea de proiecte.11
În cadrul regiunii București-Ilfov au fost înfințate 7 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară care au ca obiect
de activitate servicii de utilități publice cheie pentru dezvoltarea regională (vezi Fig 4 și Anexa Secțiunea 1 –
Aspecte ce țin de cadrul natural).

(cuprinde toate UAT-urile din Regiunea Bucureşti-Ilfov)

(C.G. al Municipiului Bucureşti şi C.J. Ilfov)

(C.G. al Municipiului Bucureşti, C.L. Popeşti-leordeni şi C.L. Chiajna)

(C.G. al Municipiului București, C.L. Chiajna şi C.L. Snagov)

(C.G. al Municipiului București, C.L. Chiajna şi C.L. Snagov)

(C.J.Ilfov şi 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov)

(C.J.Ilfov şi 16 unităţi administrativ teritoariale din judeţul Ilfov)
Fig. 4 Asociații de Dezvoltare Interomunitară existente la nivelul regiunii București-Ilfov

2.1.3.5. Grupuri de Acțiune Locală
Mediul rural se confruntă cu numeroase schimbări în sectorul agricol, cu fenomenul de îmbătrânire a
populației, dar și cu depopularea spațiului, acestea reprezentând doar o parte din factorii care afectează zona
rurală. În vederea identificării unor noi oprtunități de dezvoltare a fost implementat programul Leader, prin
care se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor aferente politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene,12 prin
întărirea capacității de dezvoltare, implementarea strategiilor locale de dezvoltare, sprijinirea parteneriatelor
public-private, etc.

11

https://documents1.worldbank.org/curated/en/161731603184443507/pdf/Ilfov-County-Development-Strategy2020-2030-Summary.pdf
12
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr10_05/sr10_05_ro.pdf
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La nivelul județului Ilfov au fost înfințate 7 Grupuri de Acțiune Locală (vezi Anexa) care vizează, în linii
generale, dezvoltarea sectorului agricol, investiții în infrastructura socială, gestionarea durabilă a resurselor
naturale, etc.
Mai mult, în vedrea implementării acțiunilor integrate teritoriale adresate comunităților marginalizate din
mediul urban, conform abordării DLRC, în linie cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013, în regiunea București-Ilfov au fost înființate următoarele Grupuri de Acțiune Locală în mediul
urban: Grupul de Acțiune Locală Sector 2,13 Grupul de Acțiune Locală Sector 3 Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală,14 Grupul de Acțiune Locală Împreună dezvoltăm Sector 5;15
Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4.16

Fig. 5 Grupuri de Acțiune Locală existente la nivelul regiunii București-Ilfov
(Sursa: ADRBI)

13

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20170911.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/36_20170830.pdf
15
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/40_20170830.pdf
16
https://www.ps4.ro/wp-content/uploads/2016/04/pr-ARD-GAL.pdf
14
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2.1.3.6. Zonificare funcțională
În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, zona funcțională reprezintă
acea parte a teritoriului unei localități, în care, pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
urbanism, sunt stabilite anumite funcțiuni dominante (spre exemplu: zona spațiilor verzi, zona de agrement,
zona industrială, etc). Astfel, analizând datele emise de Copernicus și Land Morning Service, se evidențiază,
pentru anul 2018, în cadrul județului Ilfov, predominanța suprafețelor ocupate de terenuri arabile neirigate
și de asemenea și areale extinse acoperite de păduri de foiase, în special în partea de nord.
La nivelul Municipiului București, cea mai mare pondere o deține spațiul urban continu în centru orașului, iar
pe măsura depărtării de acesta spațiul urban discontinuu și unitățile industriale sau comerciale care sunt
localizate în special în imediata vecinătate a DN Șoseaua de Centură.
Totodată, figura alăturată pune în evidență și fenomenul expansiunii urbane a municipiului București spre
localitățile învecinate. În acest sens în cadrul primului inel de localități din zona periurbană a Bucureștiului se
conturează noi nuclee construite.

Fig. 6 Utilizarea terenurilor (Corine Land Cover), în anul 2018, la nivelul regiunii București-Ilfov
(prelucrare ArcGIS 10.2.2)
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SUMAR 2.1.
 Regiunea București-Ilfov este situată în întregime în zona de câmpie (Câmpia Vlăsiei și Câmpia
Titului) suprapunându-se bazinul hidrografic inferior Argeș-Vedea, în zona climatului temperat
continental, cu nuanțe mai aride.
 Suprapunându-se bazinul hidrografic inferior Argeș-Vedea, teritoriul regional se caracterizează
printr-o densitate ridicată a văilor traversate de cursuri de apă, la care se adăugă bazinele hidrice
de origine antropică.
 Dinamica spațiului antropic a determinat reducerea suprafeței forestiere și a diversității
faunistice, precum și diferențiere termice importante ce evidențiază Municipiul București drept
o “insulă de căldură”.
 Municipiul București are rol de centru polarizator în teritoriul regional și național, exercitând
asupra orașelor adiacente un nivel ridicat de atractivitate, în special ca pol de dezvoltare
economică și culturală.
 Rețeaua de localități este compusă din 41 de unități administrativ-teritoriale dintre care
Municipiul București (localitate de rang 0), care concentrează 83% din populația regiunii, 8 orașe
de rang III în județul Ilfov și 32 de comune.
 În cadrul regiunii activează 7 structuri de tip asociație de dezvoltare intercomunitară, care
îndeplinesc funcții de coordonare și gestionare în comun a diverselor servicii publici, precum
transorturi, deșeuri, apă, energie, sanificare.
 În cadrul regiunii activează 4 GAL-uri rurale și GAL-uri urbane care promovează intervențiile de
dezvoltare teritorială integrată în teritoriul regiunii. Actorii din teritoriu sunt implicați și în alte
GAL-urile rurale care merg dincolo de granițele administrative ale județelor din regiune,
integrând comunitățile locale în contextele teritoriale adiacente.

16

2.2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI
2.2.1. Numărul, evoluția și structura populației pe sexe, medii, grupe de vârstă, și etnii
Regiunea București-Ilfov concentra, în anul 2019, 2 568 226 de locuitori reprezentând 11,58% din populația
totală a României. La nivel intraregional, 83,1% din totalul populației regiunii se află în Municipiul București
(2 139 439 locuitori), în timp ce județul Ilfov înregistra o populație de 437 192 persoane.

NUMĂR LOCUITORI

Dinamica populației regiunii București-Ilfov în perioada 2012-2019 prezintă o rată multianuală de creștere de
0,56%. Față de anul 2012, în 2019 populația regiunii a crescut cu 85 155 persoane, datorită creșterii populației
județului Ilfov (+97.473 persoane, reprezentând o creștere cu 4,2%), în vreme ce populația Municipiului
București înregistrează o reducere a numărului de locuitori cu -0,57%. Totodată Județul Ilfov a înregistrat (în
intervalul 2012-2019) cea mai importantă creștere a populației din mediul rural la nivelul României (peste 45
500 persoane, respectiv+23,7% față de scădere cu 0,69% înregistrată la nivel național).
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Fig. 7 Dinamica numărului de locuitori, la nivelul regiunii București-Ilfov, județului Ilfov și al municipiului București,
în perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP108B – noiembrie 2020

În ceea ce privește proiecția populației din cadrul regiunii pentru orizontul 206017, la nivel regional se
estimează o reducere cu 10,8% a numărului de locuitori (-247 573 persoane). O situație similară este estimată
și pentru municipiului București, unde cu toate că acesta va continua să fie orașul cu cea mai numeroasă
populație de la nivel național, va înregistra o reducere cu 464,3 mii de persoane, în timp ce numărul populației
din Ilfov va semnala creșteri cu 49,5% (din punct de vedere numeric reprezentând un aport de 216,7 mii de
persoane).
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 478 214 persoane pentru anul
2019, acesta fiind urmat de Sectorul 6 unde sunt domiciliate 394 097 persoane. Sectorul cu cel mai redus
număr de locuitori este Sectorul 1 cu 254 074 locuitori.
În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă, piramida vârstelor evidențiază o parte mediană,
extinsă ce denotă un număr ridicat de persoane tinere, în vârstă de muncă. Cu toate acestea, luând în calcul
factorul timp și cel al natalității scăzute, fenomenul de îmbătrânire demografică va fi unul accentuat. Astfel,
pentru orizontul anului 206018 se estimează că regiunea București-Ilfov va avea cea mai ridicată pondere a
persoanelor vârstnice (de 65 de ani și peste), dintre toate celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv de 37%,
17

Conform INSSE – Proiectarea populaíei României în profil teritorial, la orizontul anului 2060 – Varianta medie
(https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060.pd
f)
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Conform INSSE – Proiectarea populaíei României în profil teritorial, la orizontul anului 2060 – Varianta medie
(https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060.pd
f)
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în timp ce regiunea care va înregistra cele mai reduse valori va fi Nord-Vest, cu 27,3%. În ceea ce privește
ponderea persoanelor tinere, de 0-14 ani, București-Ilfov, se va poziționa la coada clasamentului regional,
înregistrând doar 14% din totalul populației. La nivel județean, aceleași date furnizate de INSSE, pun în
valoare faptul că județul Ilfov va deține cele mai ridicate valori ale ponderii populației în vârstă de muncă, de
15-64 ani, raportat la totalul populației sale, mai exact de 58,7%, în timp ce populația tânără este estimată
că se va menține la valori reduse, de 14,5%. Pentru municipiul București, estimările indică existența celei mai
scăzute valori ale populației de 0-14 ani, față de celelalte județe din tară, respectiv de 10% din totalul
populației rezidente, în timp ce la popul opus, ponderea populației vârstnice va depași 40% (41,7%).
Piramida vârstelor evidențiază, la nivelul celor două sexe, o structură relativ simetrică, pentru fiecare grupă
de vârstă, însă cu o ușoară predominanță a persoanelor de sex feminin. Ecartul dintre genuri devenind mai
accentuat începând cu grupa de vârstă 60-64 de ani. Dacă pentru grupele de vârstă situate sub acest prag,
ecartul înclină în favoare femeilor cu aproximativ 10 000 de persoane, ulterior acesta se dublează.
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Fig. 8 Piramida vârstelor, pe sexe, la nivelul regiunii București-Ilfov, structurată pe intervale de vârstă de 5 ani,
pentru anii 2012 și 2019
prelucrat după INS tempo online: POP108B – noiembrie 2020

Raportat structurii pe sexe, pentru anul 2019, în regiunea București-Ilfov, se observă predominanța
persoanelor de sex feminin, categorie ce înregistrează un număr de 1 345 518 de persoane (53% din populația
totală), iar populația masculină numără 1 191 341 de persoane. La nivelul municipiului București, decalajul
dintre cele două sexe este mai pronunțat, populația feminină reprezintă 53,3% (1 139 520 de persoane), iar
cea masculină 46,7%. Situația este asemănătoare și în cazul județului Ilfov ponderea populției feminine, în
anul 2019, este de 51,4%. Referitor la repartiția pe medii de rezidență la nivelul regiunii se evidețiază un ecart
mai mare între cele două genuri la nivelul mediului urban (53,1% populația feminină) comparativ cu mediul
rural, unde diferența este de 2,2% în favoarea populației feminine.
Dinamica populației la nivelul regiunii București-Ilfov se înscrie pe un trend ascendent în ceea ce privește
categoria de populație 0-14 ani cunoscând o creștere de 12,2% în 2019 față de anul 2012. Numărul populației
cuprinsă în intervalul de vârstă 15-64 de ani a înregistrat cea mai importantă scădere de -15,6% ajungând în
orizontul anului 2019 la 1 530 773 persoane cu 283 890 mai puțin față de anul 2012. Populația vârstnică
numără peste 430 000 de persoane – în creștere cu 22% prin comparație cu anul 2012.
Populația tânără (0-14 ani) și populația vârstnică (de peste 65 de ani) înregistrează creșteri semnificative în
cazul ambelor unități componente ale regiunii. Cu toate acestea, se conturează o diferență majoră în ceea ce
privește evoluția populației adulte (15-64 ani), în intervalul 2012-2019, la nivel intraregional, Municipiul
București înregistrează o scădere cu -6,2%, dar a crescut cu 25,5% în județul Ilfov.
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Fig. 9 Dinamica numărului populației, pe grupe de vârstă, la nivelul regiunii București Ilfov, în perioada 20122019
prelucrat după INS tempo online: POP108B – noiembrie 2020

În ceea ce privește împărțirea populației pe medii de rezidență, se observă faptul că regiunea este cea mai
urbanizată la nivel național din punct de vedere al distribuției populației întrucât 90% din totalul populației
locuiește în mediul urban, respectiv 2 342 226 de persoane. La nivelul județului Ilfov însă, se înregistrează o
pondere majoritară a persoanelor care trăiesc în mediul rural, respectiv de 54,3%.
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Fig. 10 Populația pe medii de rezidență la nivelul regiunii București Ilfov, în anul 2019
prelucrat după INS tempo online: POP108B – noiembrie 2020

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.
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.

2.2.2. Densitatea populației și distribuția spațială a locuitorilor
Conform bazei de date Eurostat,19 la nivelul anului 2019 densitatea populației regiunii București-Ilfov
înregistra o valoare de 1 321,9 loc/km2, superioară atât mediei naționale de 82,7 loc/km2, cât și mediei
europene (EU 27) de 109.0 loc/km2. În ceea ce privește densitatea populației în cadrul altor regiuni capitală
europene valorile variază seminificativ: Bruxelles 7 526,7 loc/km2, Praga 2 714.3 loc/km2, Berlin 4 322,9
loc/km2, Comunidad de Madrid 839,7 loc/km2, Île de France 1 026,8 loc/km2, Budapesta 3 433,8 loc/km2,
Viena 4 808,9 loc/km2 etc. Densitatea ridicată a populației, caracteristică regiunii București-Ilfov, conduce la
19

Baza de date Eurostat – DEMO_R_D3DENS

19

creșterea atractivității pentru investiții, datorită existenței unui bazin extins de forță de muncă, dar și de
consumatori.20
Se evidențiază un ecart major între valoarea densității populației la nivelul Municipiului București, care
atingea 8 879,3 loc/km2 și valoarea de la nivelul județului Ilfov, de 276,2 loc/km2. Cu toate acestea densitatea
populației Capitalei a cunoscut o scădere ușoară cu 1,28% în 2012 față de 2019, comparativ cu densitatea
populației județului Ilfov care a crescut, cu 28,6% față de situația din 2012.
După cum se poate observa în figura alăturată cele mai dens populate localități la nivelul județului Ilfov sunt
Chiajna cu 1 494 loc/km2, Chitila (1 193,4 loc/km2) și Voluntari (1 150,9 loc/km2), iar la polul opus, cu o
densitate a locuitorilor pe kmp mult mai scăzută, se situează localitățile: Nuci (53 loc/km2), Petrăchioaia (60,6
loc/km2) și Dascălu (80,8 loc/km2). În cadrul Municipiului București cele mai importante valori ale densității
populației se înregistrează în Sectorul 3 (14 065,1 loc/km2) și Sectorul 2 (11 626 loc/km2), iar cea mai scăzută
în Sectorul 1 cu o densitate de 3 629,6 loc/km2.

Fig. 11 Numărul populației domiciliate și densitatea locuitorilor, la nivelul județului Ilfov (A) și al municipiului
București (B), în anul 2019,
prelucrat după INSSE Rempo Online: POP108B; AGR101B; https://bucuresti.insse.ro/wpcontent/uploads/2020/07/POPULATIA-DUPA-DOMICILIU-LA-1-IANUARIE_2020.pdf și www.bucuresti.insse.ro – mai 2019

20

Raport pentru București (2018) – Ordinul Arhitecților București https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportulpentru-Bucuresti_2018.pdf
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2.2.3. Mișcarea naturală a populației
2.2.3.1. Evoluția ratei mortalității generale și infantile
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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 la 10,1%0. Județul Ilfov
prezintă scăderi ale ratei mortalității, de la 11%0 în 2012, la 9,2%0 în anul 2019. Dinamica ratei mortalității
Municipiul București prezintă, de asemenea, variații, însă în intervalul analizat se constată o creștere cu 0,3%0.
În ceea ce privește dinamica indicatorului raportat pe medii de rezidență, se poate observa o discrepanță
clară, mediul urban indicând valori mai reduse față de mediul rural (tabel 11 - ANEXA).

ANUL
JUDEȚUL ILFOV

BUCUREȘTI

JUDEȚUL ILFOV MEDIUL URBAN

JUDEȚUL ILFOV MEDIUL RURAL

Fig. 12 Evoluița ratei mortalității generale (%0), la nivelul județului Ilfov și al municipiului București, în perioada
2012-2019
prelucrat după INS tempo online: POP108B și POP206B – mai 2021
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Rata mortalității infantile (decesele în primul an de viață, raportat la 1 000 de născuți vii) prezintă o dinamică
fluctuantă în intervalul analizat, însă la nivel general se constată o tendință de scădere. Pentru anul 2019
valoarea mortalității infantile în regiunea București-Ilfov era de 3%0, poziționându-se astfel sub media
națională, de 6,1%0. La nivelul mediilor de rezidență, pentru regiunea București-Ilfov, în anul 2019 se observă
o diminuare a decalajului, valorile devin apropiate, respectiv de 3%0 în mediul urban și 2,9%0 în mediul rural.
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Fig. 13 Rata mortalității infantile (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al municipiului
București, în perioada 2012-2019 prelucrat după INS tempo online: POP202A
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2.2.3.2. Evoluția ratei natalității
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În anul 2019 valoarea ratei natalității la nivelul României era de 8,5%0 valoarea înregistrată în regiunea
București-Ilfov este sensibil mai ridicată – 9,4%0. Dacă în cazul Bucureștiului rata natalității a cunoscut o
creștere continuă, valoarea ratei pentru Ilfov a cunoscut variații importante, în 2016 înregistrându-se un
maxim de 12,4%0.
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Fig. 14 Rata natalității (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al municipiului București, în
perioada 2012-2019

2.2.3.3. Sporul natural al populației
La nivel național rata sporului natural este de -3,2%0. În cadrul regiunii București-Ilfov, se constată tendințe
total opuse, astfel încât în intervalul 2012-2019, pe de-o parte, Municipiului București a înregistat exclusiv
valori negative ale ratei sportului natural cu fluctuații însemnate de la un an la altul, iar pe de altă parte rata
sportului natural la nivelul județului Ilfov s-a plasat pe o pantă ascendetă de la +0,1%0 în 2012 la 2,6 în 2017.
În 2019 însă, se constată o scădere a ratei sporului natural, astfel dacă în anul 2018, regiunea București-Ilfov
era singura de la nivel național care înregistra valori pozitive, în anul 2019 se observă plasarea pe o pantă
descendentă, indicând -7%0.
Tradus în număr de persoane rata sporului natural indică în anul 2019, o valoare de -1 764 de persoane, la
nivelul întregii regiuni. În cadrul județului Ilfov sporul este unul pozitiv, de +574 persoane, iar pentru
Municipiul București de -2 339 persoane.
2.2.3.4. Durata medie a vieții
Durata medie a vieții evidențiază gradul de dezvoltare economică și socială al unui stat sau al unei regiuni,
fiind rezultatul stării de sănătate a populației precum și a condițiilor de mortalitate existente într-un anumit
interval de timp.
Durata medie a vieții21 la nivelul României, în 2019, era de 75,99 ani cunoscând o creștere continuă de-a
lungul anilor. În profil teritorial cea mai redusă durată medie a vieții este atribuită regiunii Vest – 72,48 ani,
urmată de regiunea Sud-Est – 75,25 ani.
Referitor la regiunea București-Ilfov se constată o creștere a speranței de viață la naștere cu 1,4% față de
anul 2012. Totodată, se evidențiază un ecart considerabil pe cele două genuri, mai exact durata medie de
21

Durata medie a vieții reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut, dacă ar trăi tot restul vieții
în condițiile mortalității pe vârste din perioada de referință.

22

viață în cadrul populației de sex feminin este de 80,6 ani, cu 5,9 ani mai ridicată față de cea a populației
masculine.
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Fig. 15 Durata medie a vieții, la nivelul regiunii București-Ilfov, a municipiului București și județului Ilfov, în
perioada 2012 - 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online POP217A – Octombrie 2021
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Diferențe semnificative sunt înregistrate și în cazul mediilor de rezidență de la nivelul regiunii București-Ilfov,
situație explicată printr-un cumul de factori, spre exemplu nivelul de trai sau accesul la serviciile sociale și
sanitare care adesea sunt mult mai reduse față de cele regăsite în mediul urban. Astfel, la nivelul județului
Ilfov, pentru ambele medii se înregistrează, în perioada 2012-2019, ceșteri ale speranței de viață la naștere,
mai exact de la 74,9 ani la 77,3 ani, în mediul urban, iar în cazul mediului rural, diferența este de doar +1,1
ani (de la 74,2 ani la 75,3 ani). Discrepanțe importante se înregistrează și între localitățile rurale din județului
Ilfov și municipiul București, respectiv în cazul Capitalei speranța de viață la naștere este mai ridicată cu
aproximativ 3 ani.
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Fig. 16 Durata medie a vieții, la nivelul municipiului București și județului Ilfov, în perioada 2012 - 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online POP217A – Octombrie 2021

Comparativ cu situația de la nivel european, regiunea București-Ilfov înregistrează unul dintre cele mai reduse
medii ale speranței de viață la naștere, situându-se sub media UE 27, de 81,3 ani (în anul 2019),22 dar și sub
cea a altor regiuni capitală cum ar fi Praga (CZ01) - 81 ani, Berlin (DE30) – 81,5 ani, Budapesta (HU11) – 78,7
ani, Viena (AT13) - 81,1 ani, în schimb Sofia (BG41) înregistrează în anul 2019 o valoare inferioară, respectiv
de 76 ani.23

22

Life expectancy by age and sex (demo_ mlexpec) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Life expectancy by age, sex and NUTS 2 region (DEMO_R_MLIFEXP)
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_R_MLIFEXP__custom_1699118/default/table?lang=en
23
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2.2.3.5. Gradul de îmbătrânire demografică
Indicele de îmbătrânire demografică a populaţiei reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani şi
peste) care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani).24 Accentuarea gradului de îmbătrânire demografică
este rezultatul progreselor medicale, creșterea duratei medii a vieții și respectiv îmbunătățirea calității vieții,
dar și a reducerii natalității.25 Fenomenul de îmbătrânire demografică este un indicator extrem de important
în contextul în care accentuarea sa poate avea repercursiuni asupra proceselor desfășurate la nivel economic
și social, prin reducerea populației active și creșterea presiunii asupra populației tinere de a-i susține pe cei
vârstnici.
Comparativ cu nivelul național (122,2%) din anul 2019, regiunea București-Ilfov se situează peste această
medie (125,5% - 2019), de altfel față de anul 2012, gradul de îmbătrânire demografică s-a accentuat cu 10,8%.
În cazul județului Ilfov se evidențiază, însă o reducere cu 12,4 procente, situație care poate fi explicată prin
amplificarea fenomenului de periurbanizare de la nivelul localităților limitrofe municipiului București. Cu
toate acestea, regiunea București-Ilfov indică un grad accentuat de îmbătrânire a populației, comparativ cu
regiunile Nord-Est, Nord-Vest sau Centru.
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Fig. 17 Dinamica gradului de îmbătrânire demografică (%) la nivelul regiunilor de dezvoltare, pentru anii 2012 și
2019
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Fig. 18 Dinamica gradului de îmbătrânire demografică (%) la nivelul regiunii București-Ilfov, a județului Ilfov și
al municipiului București, în perioada 2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: POP108B – septembrie 2021
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http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/precizari%20metodologice%20_ian201
5r.pdf
25
Broșură INSSE (2017), Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul anului 2060
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_orizon
tul_2060.pdf
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2.2.3.6. Raportul de dependenţă demografică
Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă "dependentă"
(persoane cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani şi cele de peste 64 ani) şi populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani)
exprimat la 100 de persoane.26 După cum se poate observa în graficul alăturat atât în plan național, cât și la
nivelul regiunii București-Ilfov creșterea valorii a fost una liniară de-a lungul perioadei analizate.
În cazul regiunii București-Ilfov, în perioada analizată se observă o creștere constantă, cu aproximativ 1%
anual, astfel începând cu anul 2017 valorile devin apropiate de mediile naționale. Acest avânt, al valorii
raportului de dependență demografică, de la 37% în 2012 la 45% în 2019, este determinat de creșterea
exponențială a populației de peste 65 de ani la nivelul regiunii – respectiv de la 352 832 în 2012 la 425 023 în
2019 - și conturează deficiențe în plan social cauzate de capacitatea poluației în vârstă de muncă de a susține
un număr din ce în ce mai crescut de persoane de vârstă “dependentă”.
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Fig. 19 Raportul de dependenţă demografică (%) la nivelul regiunii București-Ilfov și al României, în perioada
2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: POP108B – martie 2020

2.2.4. Mișcarea migratorie a populației
Fenomenul migrațional constituie un indicator important al competitivității teritoriale, atractivitatea unui
teritoriu fiind dată de ansamblul oportunităților existente, care răspund cel mai bine nevoilor oamenilor
(oportunități educaționale și muncă; calitate înaltă vieții și a serviciilor, etc). ,,Astfel, numărul de persoane
care aleg să migreze sau să facă naveta către o anumită zonă reprezintă una dintre cele mai importante
măsuri ale succesului pentru zona respectivă.’’27
Regiunea București-Ilfov înregistrează fluxuri migraționale importante, fenomen explicat prin atractivitatea
ridicată dată de municipiul București, cel mai mare oraș din țară și singura așezare urbană de rang 0 a
României, dar și de zona sa de influență, reprezentată de orașele și comunele peri-urbane.
Așa cum a fost menționat și anterior regiunea București-Ilfov reprezintă un adevarat pol de atracție la nivel
național, dovadă fiind numărul în creștere al stabilirilor de domiciliu înregistrat în perioada 2012-2019. Astfel,
în cazul regiunii București-Ilfov se înregistrează o rată de creștere multianuală a soldului schimbărilor cu
domiciliul de 26% pentru perioada 2012-2019. De altfel, atât județul Ilfov, cât și municipiul București indică
creșteri importante a stabilirilor cu domiciliul, dovadă fiind poziționarea pe un trend ascendent al soldului
schimbărilor cu domiciliul, respectiv la nivel județean creșterea este de 11,9% (în 2019 față de valoarea
26

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/precizari%20metodologice%20_ian2015r.pdf
Orașe msagnet – Migrație și navetism în Romania (2017) – World Bank Group
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înregistrată în 2012). În ceea ce privește municipiul București, situația este puțin diferită în sensul că între
2012-2016 soldul stabilirilor cu domiciliul se menține negativ, iar începând cu anul 2017 acesta se
poziționează pe o traiectorie ascendentă, evidențiându-se astfel o creștere substanțială a numărul stabilirilor
cu domiciliul în Capitală.
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Regiunea București-Ilfov

Fig. 20 Soldul schimbărilor de domiciliu la nivelul regiunii București-Ilfov, județului Ilfov și municipiului București, în
perioada 2012 – 2019,
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Fig. 21 Soldul schimbărilor de domiciliu la nivelul mediilor de rezidență din județul Ilfov în perioada 2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: POP303B – mai 2022
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2.2.5 Resurse umane
2.2.5.1. Nivel de instruire
În conformitate cu datele emise de Eurostat, regiunea București-Ilfov indică cea mai redusă pondere a
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, ce dețin un nivel redus de școlarizare28, de la nivel național
(20%, mai scăzut decât nivelul UE27 de 21,6%), mai exact de 10,5%, fiind urmată de regiunea Vest, cu 16%.
Ponderea populației (25-64 de ani) cu studii exclusiv liceale și postliceale (2019) este de 60,6% la nivel
național (UE27 - 46,8%). La nivel regional, ponderea cea mai redusă o deține regiunea București-Ilfov (49,3%).

PONDERE POPULAȚIE (%)

În ceea ce privește populația cu studii superioare absolvite (cu varsta cuprinsă între 25-64 de ani), România
se situează sub ponderea Uniunii Europene deținând doar 18,4% (2019), față de 31,6% - valoarea UE27.
Regiunea București-Ilfov, în calitate de principal pol universitar la nivelul țării, deține însă ,,cea mai instruită
populație din țară”, 29 ponderea persoanelor de 25-64 de ani cu studii superioare fiind de 40,3%, valoare care
o plasează peste media europeană. Raportat celorlalte regiuni de dezvoltare, valorile sunt situate, în general,
între 12 - 16%, iar ponderile cele mai ridicate le dețin regiunile Centru, cu 18,3% și Nord-Vest, cu 18,9%.
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Fig. 22 Nivelul de studii absolvite (ISCED) al populației cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, la nivelul regiunilor de
dezvoltare, pentru anul 2019,
prelucrat după Eurostat – noiembrie 2020

În anul 2019, ponderea populației cuprinsă între 30-34 de ani fără strudii sau care au absolvit o formă de
învățământ până la nivelul gimnazial în cadrul României, depășește media europeană (16,2%) înregistrând
23,3%. Cea mai scăzută valoare corespunde regiunii București-Ilfov mai redusă cu 8,3% decât media
europeană. De asemenea, și în ceea ce privește populația care a absolvit exclusiv studii liceale și postliceale
indică cea mai redusă valoare (37,8%) în cadrul regiunii București-Ilfov. Ponderea la nivel național, a
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani care au aboslvit studii superioare, se află, la nivelul anului
2019, sub media europeană (40,3%-UE27), înregistrând doar 25,8%. La nivel regional, București-Ilfov este
singura regiune situată peste media europeană, înregistrând 54,3%.30
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fără studii sau care au absolvit o formă de învățământ până la ciclul gimnazial
SIDU București, versiunea martie 2021, Secțiunea 1 –Profil socioeconomic
30
Date prelucrate după: Population by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions (%) - edat_lfse_04
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2.2.5.2. Populația școlară
Populația școlară cuprinde numărul de persoane care frecventează orice formă de învățământ, în cursul unui
an școlar.
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La nivelul regiunii București-Ilfov, numărul persoanelor cuprinse în învățământ a crescut cu 13,9%, mai exact
de la 444 778 de persoane în anul școlar 2012 la 516 806 persoane în 2019. Înscrierea pe un trend ascendent
al numărului populației școlare se înregistrează la nivelul ambelor teritorii componente ale regiunii, respectiv
județului Ilfov și municipiul București. Pentru aceeași perioadă, în județul Ilfov se poate observa o creștere
cu peste +5 000 de persoane cuprinse în învățământ, în mediul urban și de peste +2 000 de persoane în
mediul rural. În ceea ce privește Capitala, creșterea este de peste +63 000 de persoane față de situația
înregistrată în anul 2012.
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Fig. 23 Populația școlară pe medii de rezidență la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și al Municipiului
București
prelucrat după INS Tempo Online SCL103E– noiembrie 2020

În mod similar, efectivele de elevi din învățământul antepreșcolar au crescut cu aproximativ 1500 de
persoane și 3000 de persoane respectiv.
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În plan intraregional populația încadrată în învățământul preșcolar crește cu 2 060 preșcolari în cadrul
județului Ilfov și scade cu -310 persoane în București.
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Fig. 24 Populația școlară pe niveluri de educație la nivelul regiunii de dezvoltare București-Ilfov
prelucrat după INS – TEMPO – SCL103E, noiembrie 2020

Populația școlară cuprinsă în învățământul primar și gimnazial, de la nivelul regiunii, indică o rată de creștere
de 2,6% anual, raportat perioadei analizate. Municipiul București, deține ponderea majoritară a elevilor
înscriși în învățământul primar și gimnazial, din totalul regiunii (82%).
Dinamica persoanelor înscrise în învățământul secundar se poziționează pe un trend descendent în perioada
analizată. Astfel, în regiune se evidențiază o reducere a numărului de școlari cu 3 400 de persoane față de
anul 2012. Și la nivelul Capitalei se reliefează o scădere cu 2 320 de persoane pentru aceeași perioadă.
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Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și de Inspectoratul Școlar
Județean Ilfov, numărul elevilor din învățământul profesional și tehnic de la nivelul regiunii București-Ilfov
este de 5 855 de persoane în anul școlar 2019/2020, valoare mai ridicată cu 28% față de situația din anul
școlar 2012/2013. Scăderea se datorează integral evoluției de la nivelul județului Ilfov, unde se observă o
scădere cu cca. 30% a numărului de elevi înscriși în ÎPT, față de valoarea din anul școlar 2012/2013. În timp
ce în Municipiul București, numărul de elevi indică o rată medie anuală de creștere de 22% în perioada de
referință.
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Fig. 25 Evoluția populației școlare în cadrul Învățământului Profesional și Tehnic la nivelul regiunii BucureștiIlfov, în intervalul 2012-2020,
prelucrat după ISJI și ISMB, noiembrie 2020

Indicatorul învățarea pe tot parcursul vieții relevă ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de
ani, care participă la activități de educație sau formare profesională. România este una dintre țările cu cele
mai reduse ponderi ale populației angrenate în procesul de învățare pe tot parcursul vieții, fiind situată, de
altfel, sub media europeană, conform datelor statistice publicate de Eurostat. În România, în anul 2019, doar
1,3%, din populația adulților cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani au participat la programe educaționale și
de formare profesională, față de media europeană de 10,8%.

PONDERE POPULAȚIE (%)

În plan regional, în anul 2019, ponderea cea mai ridicată a persoanelor care au participat la programe de
educare și formare se înregistrează în regiunea Sud Muntenia cu 3%, și Vest, cu 2%, regiunea București-Ilfov,
indicând valori mai reduse, de 1,4% (și în scădere) – valori care se plasează, astfel, mult sub media UE27.
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Fig. 26 Evoluția ponderii populației (%) angrenată în învățământul pe tot parcursul vieții (25-64 de ani), la nivelul
Uniunii Europene, al României și regiunii București-Ilfov (2012-2019), prelucrat după Eurostat – noimbrie 2020

În ceea ce privește persoanele care urmează o formă de învățământ superior (licență, master, cursuri
postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale), în anul școlar 2019, în regiunea București-Ilfov erau
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175 407 persoane reprezentând 33,9% din totalul național. Exclusiv pe teritoriul Bucureștiului sunt înscriși
175 231 de persoane, această situație se datorează faptului că municipiul găzduiește peste un sfert din
numărul unităților de învățământ superior la nivel național. În anul 2019, 135 293 de studenți au urmat o
formă de învățământ universitar public, în timp ce doar 40 114 de persoane au frecventat învățământul
superior privat.
2.2.5.3. Gradul de cuprindere în învățământ
Rata netă de cuprindere31 indică diferențieri majore la nivel intraregional pe toate nivelurile de educație.
Nivelul primar prezintă o rată de cuprindere de 96,6% în Municipiul București și de 63,3% în județul Ilfov,
situație asemănătoare este și în cazul nivelului gimnazial, de 98,7% București și 55,9% Ilfov. Diferențe majore
se înregistrează însă pentru ultimele două niveluri dat fiind numărul ridicat al liceelor și facultăților din
București, comparativ cu județul Ilfov, astfel încât în București rata netă de cuprindere în învățământul liceal
este de 114,9%, iar cea în nivelul superior de 180,9%. Aceste discrepanțe intraregionale sunt o cauză a
migrației elevilor către unitățile de învățământ din București pe fondul numărului insuficient de locuri
disponibile în unitățile din județ.32
Distribuția efectivelor de elevi înscriși în învățământul secundar liceal evidențiază următoarea situație la
nivelul regiunii București-Ilfov pentru anul 2019: cea mai mare pondere de 60,54%, din totalul elevilor înscriși
în învățământul liceal, este deținută de fliera teoretică (profilele uman și real), urmată de filiera tehnologică
(profilele tehnic, științe și servicii) cu o pondere de 30,95%. Învățământul liceal vocațional însumează 8,32%
din efectivele de elevi, iar liceele speciale, incluzând atât filiera teoretică, cât și cea tehnică, 0,17%.
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Fig. 27 Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal, pe filiere, la nivelul regiunii București-Ilfov în intervalul
2012-2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online: SCL103G – Noiembrie 2020

Din punct de vedere al evoluției numărului de elevi, se observă o traiectorie pozitivă în cazul filierei teoretice
în anul 2019 înregistrându-se un spor de 7,1% față de situația din anul 2012, aceeași situație fiind regăsită și
în cazul filierei vocaționale – spor de 30%. O scădere importantă a numărului de elevi, cu -32,6% (11 553 de
persoane) se constată exclusiv în cazul filierei tehnologice (profilul tehnic, servicii și resurse).
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Rata netă de cuprindere în învățământ = 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. http://www.insse.ro/cms/ro/tags/tendinte-sociale
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2.2.5.4. Rata abandonului în învățământul preuniversitar
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La nivelul României cea mai redusă rată a abandonului școlar se înregistrează în învățământul primar (în
2019) de 1,6%, la polul opus valorile ratei abandonului școlar în cadrul învățământului postliceal și de maiștri
depășește, 9,7%. Referitor la regiunea București-Ilfov, pe nivelurile de educație, distribuția este
asemănătoare, însă procentele se situează sub media națională. Valorile se situează între 1,2 și 1,7% pentru
primele trei niveluri de învățămînt (primar, gimnazial și liceal) și depășesc 7% în ceea ce privește învățământul
postliceal și de maiștri.
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Postliceal și de
maiștri

Fig.28 Rata abandonului, în învățământul preuniversitar, la nivelul regiuniunilor de dezvoltare, în 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online SCL113A – Noiembrie 2020

Se poate observa în figura alăturată că media europeană (UE27), în anul 2019, este de 10,2% în ceea ce
privește renunțarea timpurie la educație și formare. România depășeste pragul european înregistrând în
2019 15,3%, situație aflată totuși în scădere față de anul 2012 când valoare era de 17,8%. În cadrul regiunii
București-Ilfov procentul nu depășește 9% plasându-se sub media altor capitale europene: Regiunea Capitalei
Bruxelles – 11,8%, Berlin – 11,6%, Viena – 12,3% etc. Din punct de vedere evolutiv se evidențiază orientarea
pe un trend descendent a ratei abandonului timpuriu, cu aproximativ 2 puncte procentuale, atât în ceea ce
privește media europeană, cât și cea națională.
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Cu toate acestea, școlile din zona rurală se confruntă cu fenomenul părăsirii timpurii – pentru UAT rurale din
regiunea București - Ilfov rata medie a PTȘ este de 18% în contextul în care ținta propusă la nivelul UE este
de sub 10%. Numai în județul Ilfov au fost identificate 3 unități cu risc foarte ridicat de PTȘ și alte 8 cu risc
mare. PTȘ este strâns legată de un mediu dezavantajat din punct de vedere socio-economic astfel încât
investiții în infrastructură educațională sunt esențiale pentru a facilita accesului egal și echitabil al elevilor în
risc de PTȘ.
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Fig. 29 Rata abandonului timpuriu a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani (%), la nivelul Uniunii
Europene, al României și al regiunilor de dezvoltare, pentru anul 2019,
prelucrat după Eurostat – Noiembie 2020
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2.2.5.6. Personalul didactic
În perioada 2012-2019 la nivelul regiunii București-Ilfov numărul personalului didactic a cunoscut o creștere
cu 8.2% față de situația din anul 2012. În schimb, la nivel național, numărul cadrelor didactice a scăzut cu
4,2%. În profil teritorial regiunea București-Ilfov și regiunea Vest sunt sigurele care înregistrează o dinamică
pozitivă, la popul opus, regiunea Sud Vest Oltenia a cunoscut o scădere de -10,1% în 2019, față de nivelul
anului 2012.
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Fig.30 Evoluția numărului personalului didactic (anul 2019) la nivelul regiunilor de dezvoltare,
prelucrat după INS – Tempo online SCL104E – noiembrie 2020

Pe niveluri de învățământ, în regiunea București-Ilfov, cel mai mare procent, este deținut de nivelul superior
28,8% (8 575 de cadre didactice). Pentru celelalte niveluri de învățământ situația este următoarea: 4 251
cadre didactice pentru nivelul preșcolar, 4 807 cadre didactice pentru nivelul primar, 5 952 cadre didactice
pentru nivelul gimnazial, 5 636 cadre didactice pentru nivelul liceal și 155 cadre didactice în învățământul
postliceal. Totodată, numărul cadrelor didactice din învățământul preșcolar a crescut cu 25,3%.
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2.2.6. Structura și dinamica resurselor de muncă
2.2.6.1. Dinamica resurselor de muncă
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Resursele de muncă, la nivel național în 2019, numărau 12 198 300 de persoane, din care 69,6% figurează ca
populație ocupată. Regiunea București-Ilfov concentrează 12,9% (1 575 600 persoane) din resursele de
muncă ale țării și indică și cea mai ridicată rată de ocupare, de 90,4%.33
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Fig. 31 Resursele de muncă disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare, pe baza datelor preliminare la 1 ianuarie
2019
prelucrat după INS – Balanța forței de muncă, 2019 – decembrie 2020

La nivel general distribuția resurselor de muncă în cadrul regiunii este concentrată în Municipiul București,
unde resursele de muncă reprezintă 78,5% (1 179 400 persoane) din populația în vârstă de muncă a regiunii
generând o rată de ocupare de 97,7%. Prin comparație resursele de muncă din cadrul județul Ilfov numără
322 800 de persoane, iar rata de ocupare este semnificativ mai redusă - 62,8%, dat fiind procentul ridicat al
populației aflată în pregătire profesională (40,4%). Dinamica numărului populației active în plan național se
poziționează pe o traiectorie descendentă în orizontul anului 2019.
Regiunea București-Ilfov deține cel mai ridicat număr de persoane active de la nivel național de 1 441 000 de
persoane fiind, de asemenea, singura regiune care a înregistrat o dinamică pozitivă. În profil intraregional se
constată că 85,6% din populația activă este concentrată în municipiul București, de asemenea, rata de
activitate este mai ridicată în municipiul București (99%) comparativ cu județul Ilfov (63%), iar per total la
nivel de regiune, rata de activitate este de 91,5% (populația activă raportată la resursele de muncă).
2.2.6.2. Ocuparea forței de muncă
La nivel național în perioada 2012-2019 se constată o scădere a numărului populației ocupate cu 77 000
persoane. , iar regiunea București-Ilfov este una din puținele zone ale țării unde se înregistrează o creștere și
singura unde aceasta creștere a fost consistentă (+186 000 persoane în 2019 față de 2012). Acest trend
descendet este generalizat la nivelul regiunilor: Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest.
Totodată, regiunea București-Ilfov concentrează 17% din totalul național, adică 1 425 000 de persoane, din
care aproximativ 85% în Municipiul București. Pe sexe se observă o diferență redusă, în favoarea genului
masculin care reprezintă 51,3%, prin comparație, cel mai mare ecart la nivelul populației ocupate se
înregistrează în cazul regiunii Centru – 55,6%.
Distribuția la nivel de secțiune CAEN aduce în prim plan, în cadrul regiunii București-Ilfov, “G - Comerțul cu
ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor” ca activitate economică principală după
numărul persoanelor angrenate. În 2019 activitățile incluse în secțiunea G concentrau 268 800 persoane,
reprezentând 18,8% din populația ocupată – în creștere cu 30 500 persoane față de 2012. Următoarele
33

Brosura INSSE - Balanța forței de muncă ianuarie 2019 - Anul 2019
(https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/balanta_fortei_de_munca_la_1_ianuarie_2020.pdf )
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activități ca pondere din totalul populației ocupate la nivelul regiunii sunt: Industria prelucrătoare (10,9%),
Construcțiile (11%), Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (9,6%), Informații și
comunicații (7,4%) etc. Referitor la dinamica înregistrată în cadrul acestor activități economice în perioada
2012-2019 se pot face următoarele observații: cele mai importante creșteri au fost înregistrate de secțiuniile
J – Informații și comunicații (cu 42% mai multe persoane în 2019 față de 2012) și N- Activități de servicii
administrative și activități de servicii suport (cu 36,4% mai multe persoane), la polul opus cea mai importantă
scădere este înregistrată de către secțiunea S cu 18,2% mai puține persoane în 2019.
Comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare se poate observa faptul că București-Ilfov ocupă primele poziții
în ceea ce privește numărul persoanelor ocupate în majoritatea ramurilor economiei naționale. Cel mai
important ecart se înregistrază în sectoarele:
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(N) Activități de servicii administrative și activități de servicii suport, unde în 2019, la nivel regional se
înregistrau 136,2 mii de persoane, comparativ cu Regiunea Centru (următoarea regiune clasată), care
indică doar 33,4 mii de persoane;
• (M) Activități profesionale, științifice și tehnice – unde București-Ilfov concentrează 95,6 mii de
persoane, iar următoarea clasată regiune este Sud-Muntenia cu doar 19,6 mii de persoane;
• (O) Administrație publică și aparate, asigurări sociale din sistemul public – unde sunt înregistrate 48,3
mii de persoane ocupate (în București-Ilfov), în timp ce poziția următoare este ocupată de regiunea
Nord-Est cu 27,2 mii de persoane.
Astfel Regiunea București-Ilfov reprezintă un centru administrativ și al serviciilor la nivelul țării.
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Fig. 32 Populația ocupata civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, regiunea
București-Ilfov
prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM103D – decembrie 2020
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În ceea ce privește structura populației ocupate în funcție de nivelul de educație absolvit, la nivelul regiunii
București-Ilfov, pentru anul 2018, se observă o creștere cu 12% a persoanelor ocupate cu studii superioare,
față de anul 2014. Raportat persoanelor ocupate, cu studii postliceale, în anul 2018 se înregistrau 40 000 de
persoane, situație în scădere față de anul 2014, când numărul persoanelor ocupate cu studii postliceale era
de cca. 43 000. Aceeași situație se înregistrează și în cazul persoanelor ocupate, cu studii liceale, care a crescut
față de anul 2014, cu aproximativ 60 000 de persoane. Persoanele ocupate, fără studii absolvite sau de nivel
primar s-a redus în anul de referință cu cca. 50%.
2.2.6.3. Numărul șomerilor
În 2019 numărul șomerilor înregistrați în România era de 257 865 persoane în scădere cu 47,7% față de nivelul
anului 2012. Trendul se păstrează și la nivelul regiunii București-Ilfov numărul șomerilor scăzând cu 6 802
persoane (30,8%).
Din cele 16 024 persoane înregistrate ca șomeri, la nivelul regiunii București-Ilfov, 95,1% (15 248 persoane)
se concentrează în Municipiul București și doar 4,8% (776 persoane) în Județul Ilfov. Un ecart semnificativ se
constată și în ceea ce privește distribuția pe cele două genuri, numărul femeilor aflate în șomaj păstrându-se
superior de-a lungul întregii perioade de analiză – diferența la nivelul anului.
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În ceea ce privește șomerii, în funcție de nivelul studiilor absolvite, se poate observa că în Regiunea BucureștiIlfov cele mai importante ponderi sunt înregistrate în cazul celor care au studii neuniversitare, respectiv
73,1%, în timp ce șomerii cu nivel universitar al studiilor înregistrează o pondere de (26,8%). Pe de altă parte,
în raport cu îndemnizațiile de șomaj, se poate constata că cea mai mare parte a acestora (86,8%) nu
beneficiază de drepturi bănești, iar restul sunt fie șomeri cu experiență de muncă care beneficiază de
indemnizație (12,5%), fie șomeri fără experiență care beneficiază de ajutor de șomaj (0,7%).
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Fig. 33 Dinamica populației șomere, la nivelul regiunii București-Ilfov, pe cele două genuri, 2012-2019
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prelucrat după INSSE: INS tempo online SOM101B – decembrie 2020
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Fig. 34 Dinamica populației șomere, pe niveluri de instruire, la nivelul regiunii București-Ilfov, al municipiului
București și Județului Ilfov, în anul 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online SOM101B – decembrie 2020
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Rata șomajului relevă raportul dintre numărul șomerilor înregistrați și numărul populației active. La nivelul
țării, rata șomajului a înregistrat în anul 2019 o valoare de 2,9%, evidențiând o scădere substanțială, de la
5,4% în 2012. Regiunea București-Ilfov indică valori situate sub media națională, respectiv de 1,1% în anul
2019, valoare în scădere față de 2012.
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Fig. 35 Dinamica ratei șomajului la nivel național și al regiunii București-Ilfov,
prelucrat după INSSE: INS tempo online SOM103A – decembrie 2020
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Șomajul BIM34 prezintă o dinamică descendentă atât la nivel național, cât și strict referitor la regiunea
București-Ilfov, tradusă printr-o scădere cu 2,9 puncte procentuale din 2012 până în orizontul anului 2019.
Cele mai ridicate valori a ratei șomajului BIM s-au înregistrat în intervalul 2013-2014 când ponderile la nivelul
regiunii București-Ilfov au depășit valorile naționale – acest interval fiind precedat de scăderi semnificative.
Mediile europene (UE-27) indică valori superioare față de cele înregistrate la nivelul regiunii București-Ilfov,
pentru întreaga perioadă de referință, astfel pentru anul 2019 ecartul este de 4,2 puncte procentuale.
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Fig. 36 Rata șomajului BIM la nivel național și al regiunii București-Ilfov,
prelucrat după INSSE: INS tempo online AMG157E și Eurostat LFST_R_LFU3RT – mai 2021

În 2019 rata șomajului BIM indică o incidență mai ridicată în rândul grupurilor tinere (cu vârste cuprinse între
15-24 ani), respectiv de 13,3%, comparativ cu situația întâlnită în cazul grupei de vârstă 25-35 de ani, unde
ponderea este de 2,7%. De asemenea, șomajul BIM este mai ridicat în cazul populației rurale (4,5%).
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Șomerii, conform BIM, sunt persoanele în vârstă de 15 - 74 ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan
urmatoarele condiții: nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri; sunt în cautarea unui loc
de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi; sunt disponibile să înceapă lucrul în urmatoarele
două săptămâni.

34

2.2.6.4. Locuri de muncă vacante

NUMĂR

La nivel național, locurile de muncă vacante au crescut din 2012 până în 2019 cu peste 28 900 de posturi.
Cele mai numeroase locuri de muncă vacante se înregistrează la nivelul regiunii București-Ilfov, respectiv de
peste 15 800 de posturi în anul 2019. Pe durata perioadei analizate numărul acestora prezintă o rată de
creștere anuală de 13%. Față de anul 2012, locurile de muncă vacante au crescut cu aproape 10 000 de posturi
la nivelul regiunii. În acest sens, în conformitate cu studiul ,,Priorități pentru București 2020-2024’’35, emis
de Camera de Comerț Americane în România, orașul este considerat ca fiind bine poziționat din punct de
vedere al ușurinței în găsirea unui loc de muncă, comparativ cu alte orașe europene.
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Fig. 37 Totalul locurilor de muncă vacante la nivel național în anul 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online LMV102B – Decembrie 2020
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Fig. 38 Totalul locurilor de muncă vacante, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2012 și respectiv 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online LMV102B – decembrie 2020

În ceea ce privește locurile de muncă vacante de la nivelul sectoarelor principale ale economiei naționale se
observă faptul că cele mai numeroase posturi se regăsesc la nivelul sectorului terțiar. Regiunea BucureștiIlfov deține cel mai mare număr de posturi vacante din sectorul terțiar (13 518), fiind urmat de sectorul
secundar (2 257).
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https://www.amcham.ro/download?file=mediaPool/uC2gNDk.pdf
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2.4.6.5. Numărul mediu de salariați
La nivel național, numărul mediu de salariați, în anul 2019 a fost de 5 164 471 de persoane, valoare mai mare
cu 16,2% față de anul 2012. Regiunea București-Ilfov concentrează cel mai mare număr mediu de salariați,
comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv de 1 136 462 persoane în anul 2019, reprezenând
22% din totalul național.
Pe activități ale economiei naționale, conform secțiunilor CAEN rev.2, se remarcă comerțul cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor concentrând la nivelul anului 2019 un număr mediu
de salariați de 227 228 persoane în creștere față de nivelul anului 2012 cu 20,6%. Procentual cele mai mari
creșteri s-au înregistrat în cadrul secțiunilor: R - Activități de spectacole, culturale și recreative (+63,4%), I Hoteluri și restaurante (+56,7%), J - Informații și comunicații (+48,8%) și N - Activități de servicii administrative
și activități de servicii suport (+40,2%). La polul opus, înregistrând o dinamică descendentă, sunt secțiunile B
- Industria extractivă (-15%), D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat (-9,8%) și P – Învățământ (-0,2%).
Efectivele de salariați la nivelul regiunii București-Ilfov au cunoscut o creștere de 217 562 persoane în 2019
față de nivelul anului 2012. Acestea sunt distribuite neuniform pe cele două sexe, respectiv efectivele de
salariați de gen masculin reprezintă 52,9%. Pe activități ale economiei naționale, așa cum s-a evidențiat și
anterior în cazul analizei numărului mediu de salariați primele trei secțiuni după numărul de salariați în 2019
sunt: G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (227 228 persoane),
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (117 263 persoane) și C - Industria
prelucrătoare (119 679 persoane).

2.2.7. Starea de sănătate, personal medico-sanitar
2.2.7.1. Persoane cu dizabilități
Conform Buletinului Statistic -trimiestrul III 2019 al Autorității Naționale pentru persoane cu dizabilități –
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, regiunea București-Ilfov număra, la 30 septembrie 2019, 83 320
persoane cu dizabilități, din care 70 107 în Municipiul București. Din numărul total de persoane cu dizabilități
7 144 persoane erau copii și reprezintă 10,6% din totalul copiilor cu diazbilități la nivel național. Repartiția pe
genuri realizată tot pentru trimestru al III-lea al anului 2019 sugerază o valoare ușor mai ridicată în rândul
femeilor – 54,4% dintre persoanele cu dizabilități înregistrate la nivelul regiunii.
Rata persoanelor cu dizabilități36 la nivelul României este de 3,79% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori.
Din acesată perspectivă regiunea București-Ilfov se situează sub nivelul național cu un procent de 3,24
persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori.
2.2.7.2. Personal medico-sanitar
Personalul medico-sanitar existent la nivelul regiunii București-Ilfov reprezintă 18% din numărul total
înregistrat la nivel național. Dacă numărul personalului medico-sanitar a crescut cu 21% în plan național în
2019 față de nivelul anului 2012, creșterea la nivelul regiunii București-Ilfov pentru același interval a fost de
33%. După cum se poate observa în graficul alăturat, ca pondere în totalul personalului medico sanitar se
remarcă personalul sanitar mediu (40%), precum și medicii (19%) din care 3% sunt medici care activează în
sistemul de asistență medicală primară (medici de familie).
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La 100 de locuitori, calculată la populaţia judeţului conform Institutului Naţional de Statistică TEMPO ONLINE BAZE
DE DATE "Populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2019"
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Fig. 39 Numărul personalului medico-sanitar la nivelul anului 2019
prelucrat după Tempo Online – INS SAN104A

În perioada 2012-2019 cele mai semnificative creșteri la nivel regional s-au înregistrat în cazul personalului
sanitar mediu (+6 163 persoane) și al personalului sanitar auxiliar, în timp ce în numărul farmaciștilor și al
moașelor a scăzut cu -98, respectiv -191 persoane. Este esențial de menționat că un terend descendet se
constată și în cazul medicilor de familie (incluși în categoria medici - exclusiv stomatologi) al căror număr
scade cu 9,8% (-218 persoane), de altfel, tendința este existentă și în plan național unde medicii de familie sa redus cu aproximativ -1 500 persoane.
2.2.7.3. Nivel de trai, grad de sărăcie, raport de dependență socială
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La nivelul Uniunii Europene, în perioada 2012-2019, valoarea ratei sărăciei relative37 s-a menținut constantă,
mai exact valoarea indicatorului s-a redus cu doar 3 puncte procentuale față de situația semnalată în anul
2012. În ceea ce privește regiunea București-Ilfov valorile înregistrate sunt situate cu mult sub media
europeană, și începând cu anul 2017 sunt înregistrate reduceri semnificative, respectiv, de la 10,2% în anul
2016, în anul 2019 se evidențiază o pondere de 2,9%. Regiunea care indică cea mai ridicată valoare este NordEst, depășind pragul de 35%.
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Fig. 40 Rata sărăciei relative (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al regunilor de dezvoltare, în
perioada 2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: SAR102D și Eurostat
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Rata săraciei relative se definește ca fiind ponderea persoanelor sărace (după metoda relativă de estimare) în
totalul populației. Se consideră sărace persoanele din gospodariile care au un venit disponibil pe adult-echivalent
(inclusiv sau exclusiv contravaloarea consumului din resurse proprii) mai mic decât nivelul pragului de sărăcie.
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În ceea ce privește rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)38 se poate observa faptul că
valorile înregistrate la nivel național depășesc media europeană, respectiv la nivelul anului 2019 media UE27
era de 20,9%, iar media la nivelul României de 31,2% în scădere față de anul 2012. În profil teritorial regiunea
București-Ilfov înregistrează cea mai scăzută valoare pentru anul 2019 – 14% - însă de-a lungul intervalului
de analiză ponderea a oscilat înregistrând în 2016 32,9%.
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Fig. 41 Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al
regunilor de dezvoltare, în perioada 2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: SAR111C și Eurostat
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La nivel european, media ratei deprivării materiale severe39 se află pe un trend descendent, valorile scăzând
de la 9,9% în anul 2012, la 5,4% în 2019. În ceea ce privește România, valorile sunt situate peste media
europeană, respectiv de 14,5% în anul 2019 remarcându-se o scădere importantă comparativ cu nivelul
anului 2012, (31,1%). Pentru același an (2019) rata la nivelul regiunii București-Ilfov este inferioară mediei
naționale atingând 11,2%.

0
2012

2013

2014
U.E. (27 țări)

2015

2016

România

2017

2018

2019

București-Ilfov

Fig. 42 Rata deprivării materiale severe (%) la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și al regunilor de
dezvoltare, în perioada 2012 – 2019,
prelucrat după INS tempo online: SAR112C și Eurostat
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AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul UE în cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii
sociale și reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în totalul populație a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate în cel puțin una din urmatoarele
situații: au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie; sunt în stare de deprivare materială severă; trăiesc într-o
gospodarie cu intensitate foarte redusă a muncii.
39
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. - INS Rata deprivării materiale severe – SAR112C
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În ceea ce privește valoarea Indicelui european al progresului social, care evidențiază calitatea vieții și
bunăstarea socială a locuitorilor, regiunea București-Ilfov ocupă locul 219 din 240 de regiuni europene din
perspectiva valorii Indicelui european al progresului social.40
Criza COVID-19 a condus la creșterea semnificativă a persoanelor aflate în risc de sărăcie, la nivelul întregii
țări, situație cauzată de scăderea substanțială a veniturilor, din primul val al pandemiei. Restricțiile severe
privind munca și circulația persoanelor a afectat mare parte din populația țării, dar în mod special
comunitățile de romi. Aceștia lucrând adesea fără contracte de muncă nu au putut beneficia de niciun sprijin
financiar acordat penru ameliorarea efectelor COVID-19, bazându-și astfel veniturile pe alocațiile pentru
creșterea copilului, care nu pot asigura cheltuielile zilnice neceesare întreținerii.41

2.2.8. 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. (....) 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
La nivelul regiunii București-Ilfov conform raportului „Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”
realizat de Banca Mondială în 2014, 21,1% din populația urbană stabilă (an 2011) se află în zone
dezavantajate, fie dezavantajate pe locuire, ocupare și/sau capital uman. Astfel, din perspectiva persoanelor
care locuiesc în zone dezavantajate din punct de vedere al capitalului uman (incluzând persoane cu niveluri

scăzute de educație formală, cu niveluri diferite de angajare, dar care au condiții de locuire
echitabile) se evidențiază, cu cele mai ridicate valori, orașele Pantelimon (41,63%), Bragadiru (20%)
și Chitila (16,5%), iar la polul opus se află Otopeni, cu 7,16%. Prin comparație, media populației care
locuiește în zonele dezavantajate pe capital uman în Municipiul București este de 6,6%, însă se
evidențiază Sectorul 5 cu un procent de 16,42%. Raportat populației dezavantajate din punct de
vedere al locuirii, ponderile cele mai însemnate se regăsesc în orașele Buftea (15,11%), Măgurele
(12,66%) și Chitila (10,9%).
În ceea ce privește populația din zonele marginalizate (pungi de excluziune socială) procentele sunt cu mult
mai reduse, regiunii București-Ilfov fiindu-i atribuită o pondere de 1,16%, comparativ cu regiunea Centru care
atingea în 2011 pragul de 4,32%. După cum se poate observa în figura de mai jos cel mai mare procent este
atribut la nivelul orașului Chitila – 13,5%, urmat de orașul Buftea 12,88%. Referitor la Municipiul București
cea mai mare pondere revine Sectorului 5 – 1,63% persoane în zonele marginalizate din totalul populației
sectorului (localizate cu precădere în Rahova, Ferentari, Zetari). De altfel, sectorul cu cea mai redusă
pondere a populației marginalizate este Sectorul 6, cu 0,33%.

40

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/spi2020_scorecards.pdf
Banca Mondială, 2020, EU Regular Economic Report – Inclusive Growth at a Crossroads
https://documents1.worldbank.org/curated/en/991711626883401693/pdf/Part-One-of-Strengthening-Inclusion-andFacilitating-the-Green-Transition.pdf
42
Atlasul zonelor urbane marginalizate din România
41
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Fig. 43 Ponderea populației din Zonele Urbane Marginalizate din populația totală la nivelul regiunii București-Ilfov,
în 2011,
prelucrat după Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială

În același context Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate43 evidențiază existența a trei localități rurale în cadrul
regiunii care se confruntă cu marginalizare “la medie” și “sub medie” acestea fiind Nuci (sub medie, interval
0,1-<6,1%), Găneasa (la medie, interval 6,1-<12%) și Vidra (la medie, interval 6,1-<12%).
În plus, la nivelul sectoarelor Bucureștiului 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 respectiv 898 copii, dintre care 28 sunt cu dizabilități. Valori ridicate se
înregistrează și în Sectoarele 5, de 348 persoane, dintre care 43 sunt cu dizabilități și respectiv Sectorul 4, cu
226 de cazuri. Sectoarele 2 și 3 indică cele mai reduse valori, 81 de copii în Sectorul 1 și 69 în Sectorul 3.44
Totodată, numărul cazurilor de abuz, exploatare și neglijare a copilului în Municipiul București a cunoscut o
creștere în perioada 2013 – 2017, ajungând de la 535 de cazuri la 823 în anul 2017.
Fenomenul segregării în școli a cunoscut o creștere importantă în ultimii ani la nivelul regiunii București-Ilfov
. În anul școlar 2018-2019 județului Ilfov îi este atribuită o valoare a indicelui de risc socio-educațional - IRSE
de 3,3 (în creștere de la 2,7 față de 2015-2016), iar Municipiul București prezintă o valoare de 2 comparativ
cu 1,6 în 2015-2016. La nivelul regiunii unitatea de învățământ care prezintă cea mai defavorabilă situație
este „Școala Gimnazială Nr.1 Găneasa” cu un procent al abandonului școlar de 9% și un grad de marginalizare
de 3 din 4.
43

Banca Mondială, 2014 - http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016.pdf

44

Raportul de cercetare – Copii aflați în situație de risc din municipiul București (date pentru anul 2017)
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SUMAR 2.2.
 Regiunea București-Ilfov concentrează 11,60% din locuitorii României, din care 90,7%
concentrată în mediul urban, ceea ce se reflectă în densitatea ridicată a populației (1 408,8
loc/km2, respectiv 8 879,3 loc/km2 în Municipiul București), fiind cea mai ridicată valoare în plan
național.
 Distribuția pe grupe de vârstă evidențiază o creștere a dependenței demografice atât a tinerilor
cât și a persoanelor în vârstă, pe fondul scăderii grupului de persoane în vârstă de muncă și
creșterii numerice a populației tineri și vârstnice
 Spre deosebire de trendul național, populația regiunii continuă să crească, atât datorită sporului
natural pozitiv (+0,2%) cât și a mișcării migratorii permanente (creșterea stabiliriilor cu domiciliu
fiind de peste 10 ori mai ridicată decât plecările).
 Regiunea București-Ilfov indică cea mai redusă pondere a populației cuprinsă între 30-34 de ani
fără strudii sau care au absolvit o formă de învățământ până la nivelul gimnazial în cadrul
României.
 Cea mai ridicată pondere a populației de 25-64 de ani cu studii superioare 40,3%, valoare care o
plasează peste media europeană (de 31,6%).
 Rata abandonului școlar se situează sub media națională pentru toate nivelurile de învățămât,
repectiv în ceea ce privește părăsirea timpurie a sistemului educațional, procentul nu depășește
9% plasându-se sub media altor capitale europene.
 78% din unitățile școlare din regiune funcționează în două sau trei schimburi). Procentul școlilor
supraaglomerate ajunge la 40% în cazul Municipiului București (cea mai mare valoare la nivel
național)
 Resursele de muncă reprezintă 12,9% din totalul național, din care 69,6% figurează ca populație
ocupată.
 Rata șomajului de la nivel regional se poziționează pe un trend descendent în raport cu perioada
analizată. În anul 2019 aceasta înregistrează o valoare de 2,5%, inferioară mediei europene de
6,7% (2019).
 Din totalul persoanelor aflate în șomaj, incidența cea mai ridicată se înregistrează în cazul celor
cu studii neuniversitare, respectiv 73,1%
 Pe durata perioadei analizate numărul locurilor de muncă vacante de la nivel regional indică o
rată de creștere anuală de 13%. Cele mai numeroase posturi se regăsesc la nivelul sectorului
terțiar (13 518 de posturi), fiind urmat de sectorul secundar (2 257).
 Regiunea București-Ilfov prezintă cea mai ridicată valoare a duratei medii de viață, de 75,99 ani,
însă se confruntă cu un grad ridicat de îmbătrânire demografică, peste nivelul mediu al României
 Rata persoanelor cu dizabilitățide la nivel regional (3,24 persoane cu dizabilităţi la 100 de
locuitori) este inferioară mediei naționale (de 3,79% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori).
 Rata săraciei relative și rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) regiunea se
situează atât sub media națională, cât și sub media UE27, iar popualția din zonele rurale
marginalizate, la nivelul anului 2011, reprezintă doar 1,16%.
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2.3. INFRASTRUCTURA
2.3.1 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
2.3.1.1. 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) care 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 noduri.45
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

Fig. 44 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

România, respectiv cel din urma include şi regiunea Bucureşti-Ilfov:
▪

45
46

Coridorul Rin-Dunăre oferă principala legătură est-vest în Europa continentală. Acesta cuprinde două
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.46

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/rhine-danube_en
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▪

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.

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 europene47. Totodată, 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 localităţi48 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 300/50049;
magistrala 80050; magistrala 900,51 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 feroviar Gara de Nord se conferă localităţilor Mogoşoaia, Otopeni, Baloteşti, Moara Vlăsiei şi
Grădiştea conectivitate secundară la reţeaua TEN-T centrală.
Cu toate acestea, conectivitatea intra și interinstituțională este disfuncțională din cauza volumului de trafic
ridicat, și al extinderii spațiului construit din regiune, atât de-a lungul arterelor principale de circulație, cât și
pe străzile secundare.

47

dintre care se pot aminti: Budapesta, Viena, Bratislava, Strasbourg – conexiune asigurată de Cordiorul Rin-Dunăre
Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Vidra, Copăceni, Dărăşti
49
intersectează localităţile Chitila, Buftea şi Periş
50
intersectează Voluntari, Dobroieşti, Pantelimon şi Brăneşti
51
traversează comunele Chiajna, Dragomireşti-Vale, Ciorogârla şi Domneşti
48
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Fig. 45 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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Poziţionare în cadul Europei şi în raport cu polii de dezvoltare şi de creştere ai României
În profil teritorial Municipiul Bucureşti se remarcă drept principal nod de transport (rutier, feroviar și
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.52

Fig. 46 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/)

Un rol cruciar în ceea ce priveşte conectivitate faţă de principalele capitale europene îl au cele patru drumuri
europene care străbat regiunea, respectiv E8553, E8154, E7055 și E6056

52

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
53
drum european principal nord-sud de Clasă A: traversează Lituania, Belarus, Ucraina, România (pe traseul drumurilor
naţionale DN2 şi DN5), Bulgaria şi Grecia
54
drum european intermediar nord-sud de Clasă A: se desfăşoară din Constanţa până la graniţa de nord-vest cu Ucraina.
Parcurge regiunea Bucureşti-Ilfov de la est la vest, cuprinzând autostrăzile A1 şi A2
55
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
56
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

45

2.3.1.2. 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-Constanța 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).57
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 Bucureşti, iar TEN-T globală urmăreşte în cadrul regiunii traseul DN2.
Regiunea este stăbătută de 31 de drumuri judeţene (32 înainte ca DJ 101M să devina DN1L) dintre care 20 58
sunt conectate direct la cel puţin un drum aparţinând reţelei TEN-T centrale şi globale sau la DN1.
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.
Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030 realizată în parteneriat cu autoritățile publice locale din
Județul Ilfov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județului Ilfov nr. 246/20.10.2022, identifică proiectele de
investiții prioritare în infrastructura de transport aferentă drumurilor judetene de la nivelul regiunii
București-Ilfov.

57

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.
58
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
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Fig. 47 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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2.3.1.3. Lungimea și densitatea drumurilor publice
Denistatea drumurilor publice la nivelul regiunii București-Ilfov este superioară nivelului înregistrat la nivel
național, respectiv 49,25 km/100 𝑘𝑚2 comparativ cu 36,23 km/100 𝑘𝑚2 .
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Fig. 48 Ponderea drumuri drumurilor publice la nivel regional din totalul național - 2019
(sursă: tempo.online – TRN139A)

La nivel intraregional se constată o diferență semnificativă a valorii densității drumurilor publice în favoarea
județului Ilfov care înregistrează 50,91 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 20122019 resimțită doar la nivelul județului Ilfov, în cadrul Municipiului București drumurile publice înregistrează
o creștere de 2 km între 2017-2019 ca urmare a finalizării porțiunii din Autostrada A3 București-Ploiești până
la intersecția cu Șoseaua Petricani. Regiunea este străbătută, conform datelor furnizate de INS pentru anul
2019, 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.
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Fig. 49 Evoluția lungimii drumuri drumurilor publice la nivelul regiunii București-Ilfov – 2012-2019
(sursă: tempo.online – TRN139A)

În ceea ce privește distribuția drumurilor pe tipurile de acoperământ ca principală categorie se remarcă
drumurile modernizate59, reprezentând 57% din lungimea totală a drumurilor la nivelul regiunii BucureștiIlfov. Regiunea București-Ilfov se situează pe primul loc în profil teritorial ca pondere a drumurilor

59

respectiv cele care au partea carosabilă acoperită cu una dintre următoarele categorii de îmbrăcăminți: betonciment, asfaltice de tip greu și mijlociu și pavaje de piatră cioplită
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modernizate în totalul drumurilor, ultimul loc fiind ocupat de regiunea Nord-Est cu un procent de 33,1% și
implicit peste media națională de 44,1% la nivelul anului 2019.
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Fig. 50 Evoluția lungimii drumurilor publice la nivelul regiunii București-Ilfov, după tipurile de acoperământ – 20122019
(sursă: tempo.online – TRN139A)

În paralel cu scăderea înregistrată în cadrul drumurilor modernizate se remarcă o creștere accentuată a
drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere care reprezintă 38,1% din totalul regional. Lungimea drumurilor
pietruite și de pământ a cunoscut ușoare scăderi, astfel la nivelul anului 2019, exclusiv în cadrul județului
Ilfov, sunt prezenți 26 km de drumuri publice pietruite și 17 km de drumuri de pământ.
2.3.1.4. Căi de comunicaţie şi transport feroviare.
Rețeaua Transeuropeană este completată de căile de transport feroviare – în cadrul acesteia60 sunt cuprinse
magistralele 300, 500, 800, 900, 902, 1000, dar și inelul feroviar din jurul capitalei ca parte a TEN-T centrale
și linia secundară 901/902 aparținând rețelei TEN-T globale (comprehensive). Ca imagine de ansamblu spre
Municipiul București converg șase61 din cele nouă magistrale feroviare.
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.62
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 4 UAT-uri nu au stații amenajate), 8 UAT-uri sunt străbătute exclusiv de cale ferată
naţională, iar 15 comune nu sunt străbătute de cale ferată.

60

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pdf

61

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
62
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.
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Fig. 51 Conectivitatea regiunii în raport cu reţeaua feroviară TEN-T şi naţională
Prelucrare după: http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf
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Conform Planului de Mobilitate Durabilă București-Ilfov din cele 10 stații (mixte și de pasageri) din București,
2 nu sunt folosite pentru deservirea pasagerilor, iar Gara București Băneasa funcționează numai în timpul
lunilor de vară (iunie septembrie). Județul Ilfov este deservit de 37 stații, dintre care 9 sunt stații pentru
marfă. Pentru restul de 28 stații mixte și doar pentru pasageri, transportul de pasageri are loc în 20 stații.
Principalele stații feroviare din Municipiul București sunt: Bucureşti Nord63 și Gara Basarab64.
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.65
În ceea ce privește densitatea 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.
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 cale, iar restul linii cu două căi. Din lungimea totală a căilor ferate
92,83% (259 km) sunt de cale ferată electrificată – cea mai mare pondere la nivelul României.
2.3.1.5. Căi de comunicații și transport aeriene
La nivelul întregii țări în anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-a înregistrat o creştere cu 6,3 puncte
procentuale în cazul transportul aeroportuar de pasageri (creștere de la 21 815 809 la 23 193 313 pasageri),
în ceea ce privește transportul aeroportuar de mărfuri (inclusiv poştă) a crescut de la 44 983 tone la 48 520
tone în 2018, față de valoarea înregistrată în anul 2017, însă la nivelul anului 2019 se co.nstată o reducere a
numărului de tone cu 2,4 puncte procentuale (de la 48 520 tone în 2018, la 47 315 tone în anul 2019).
Raportat la totalul național Aeroportul Internațional Henrie Coandă București deține o pondere de 49,5% din
totalul pasagerilor îmbarcați și 46,2% din totalul de mărfuri încărcate în 2019. Următoarele clasate sunt
Aeroportul Traian Vuia -Timișoara66 și Aeroportul Internațional Iancu-Cluj-Napoca.67
Aeroportul Internțional Vuia - Timișoara, alături de Aeroportul Internațional Henrie Coandă București fac
parte din rețeaua aeroportuară TEN-T centrală.68 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).
63

Este cea mai mare staţie feroviară a României atât din perspectiva trenurilor care pleacă şi sosesc zilnic - cca. 280 de
trenuri, cât și în ceea ce privește dimensiunea – dipune de un număr de 8 peroane şi 14 linii. De asemenea, se remarcă
și prin accesibilitate fiind deservită de 6 rute de autobuze, o linie Expres, 4 trasee de troleibuze, 1 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 Compana Națională 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.
64
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.
65

https://mytrain.ro/ro/plecari/pantelimon/08-20/#r

66

17,2% din numărul total de pasageri îmbarcați și 35,5% în totalul de tone de mărfuri încărcate -

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_aeroportuar_de_pasageri_si_marfuri_in_anul_2019.pdf
67

18,3% din cantitatea de mărfuri transportate și 15,7% din numărul de pasageri îmbarcați -

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_aeroportuar_de_pasageri_si_marfuri_in_anul_2019.pdf
68
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pdf
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2.3.1.6. Căi de comunicații și transport navigabile
La nivelul regiunii București-Ilfov infrastructura rutieră și feroviară cuprinsă în cadrul coridorul TEN-T RinDunăre 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).

Fig. 52 Zona 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

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.69
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
zonă.

69

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/Studiu_fundamentare_Amenajare_Arges_Dambovita.pdf
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2.3.1.7. Căi de comunicații alternativă
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Regiunii București-Ilfov evidențiază drept una dintre principalele
disfuncționalități din perspectiva deplasărilor nemotorizate existența unei infrastructuri 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.
Proiectul privind rețeaua utilitară pentru biciclete va răsupunde de realizarea a 250 km piste de biciclete,
existând douăsprezece proiecte prioritare de aproximativ 60 km pe termen scurt.70
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 Bucureștiul.
Fiind subliniat impactul pe care dezvoltarea unei rețele de piste 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.

Fig. 53 Proiecte privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București
(sursă: http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/fisiere/1400751649.pdf)

70

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). http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_2016-2030.pdf
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2.3.1.8. Strazi locale
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Fig. 55 Lungimea străzilor orășenești modernizate și nemodernizate (km) – în Ilfov și la nivelul regiunilor de
dezvoltare (2019)
(sursă: INS – tempo, GOS104B și GOS105B)

Ponderea străzilor modernizate71 în totalul străzilor orășenești este de aproximativ 70,5% în plan național (22
355 km) cea mai mare pondere se înregistrează în regiunea Sud-Muntenia (75,5%), iar cea mai scăzută în
regiunea Nord-Vest (67,5%). Regiunea București-Ilfov se situează peste media națională, cu o pondere a
strazilor orășenești modernizate, care atingea în 2019, 71,4% - 59,6% în județul Ilfov și 74,7% în București.
După cum se poate observa în figura 63 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%).
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%.

71

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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2.3.1.9. Transportul de mărfuri pe moduri de transport

Transportul rutier de mărfuri
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În intervalul 2015-2019 volumul de mărfuri încărcate în regiunea București-Ilfov a crescut cu 30%, iar
mărfurile descărcate72 au crescut cu 47,4% în 2019 față de nivelul anului 2015. Regiunea deține primul loc
după volumul de mărfuri descărcate, respectiv 8 963 mii tone73 – 22,4% din totalul național și totodată se
situează pe poziția a treia în profil teritorial din perspectiva mărfurilor încărcate (15,4%). Principala destinație
a mărfurilor încărcate sunt județele din regiunea Sud-Muntenia (în proporție de 31%).

2019

Mărfuri încărcate din regiunea București-Ilfov și descărcate în alte regiuni
Mărfuri descărcate în regiunea București-Ilfov provenind din alte regiunii

Fig. 56 Transportul mărfurilor pe cale rutieră în regiunea București Ilfov (descărcate – încărcate)
sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri

Transportul feroviar de mărfuri
Regiunea București-Ilfov ocupă ultima poziție în ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, înregistrând
în anul 2019 un total de doar 511 947 tone descărcate și respectiv, 109 244 tone încărcate.
În regiunea București-Ilfov evoluția transportului feroviar din perspectiva volmului de mărfuri transportate
prezintă o dinamică fluctuantă în raport cu perioada de referință. Ca structură, 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 pentru 70% din totalul mărfurilor descărcate.

72
73

transport intraregional sau provenind din alte regiuni
41% din total provenind din regiunea Sud-Muntenia
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Fig. 57 Transportul feroviar intraregional de mărfuri – București-Ilfov 2015-2019
sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri 2019

2.3.1.10 Transportul de pasageri pe moduri de transport
Transportul rutier de pasageri interurban și internațional
Raportat la anul 2019, în regiunea București-Ilfov transportul rutier interurban și internațional74 a însumat 33
122 mii pasageri - 9,3%75 din totalul național (355 556 mii pasageri).
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Între 2015-2019 se constată o creștere accelerată a numărului de pasageri în cadrul transportului pe cont
propriu - 11 650 mii pasageri în 2019, respectiv 44,1% din numărul total la nivel de țară – și în cadrul serviciilor
regulate speciale – 9 180 mii pasageri, respectiv 5,5% din numărul total la nivel de țară. În paralel a scăzut
numărul de pasageri pentru serviciile regulate de transport cu 33% comparativ cu anul 2015.
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Fig. 58 Transportul rutier de pasageri interurban și internațional – București-Ilfov 2015-2019
(sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri)

74

în cadrul căruia sunt cuprinse serviciile regulate și regulate speciale, serviciile ocazionale și transportul în cont
propriu
75
Prin comparație, regiunea Sud Muntenia ocupă prima poziție cu o pondere de 20%.
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Transportul feroviar de pasageri interurban și internațional
Din regiunea București-Ilfov pleacă zilnic76 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 îndreaptă doar 5% din trenurile de călători care părăsesc regiunea.
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Fig. 59 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

Comparând situația actuală a plecărilor din capitală spre polii de creștere ai României cu cea existentă în 2015
se observă o scădere semnificativă a rutelor zilnice spre Cluj-Napoca pe fondul 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 10.3% în cazul
troleibuzelor, 13,1% față de nivelul anului 2015. Totodată, lungimea linei simple de tramvai se reduce cu 0,2%
în același interval de timp.77
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 1 km linie simplă de tramvai, 32 km linie simplă troleibuz și 48 km linie simplă metrou (ca urmare a
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Conform orarului „mytrain.ro” pentru data de 20 august 2019 – statistică realizată pentru Gara de Nord, Gara Basarab și Gara
Obor.
77

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_de_pasageri_si_marfuri_pe_moduri_de_tra
nsport_in_anul_2018.pdf
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1400

deschiderii segmentului Parc Bazilescu – Străulești de pe magistrala M4).78 Referitor la parcul de vehicule și
vagoane aflate în inventar se observă (vezi figura 72) 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 2019 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 menținut și
în intervalul 2017-2019).
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Fig. 60 Numărul vehiculelor destinate transportului public în inventar – București-Ilfov
(sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri)

De menționat este faptul că regiunea București-Ilfov deține, ca pondere din totalul național, 43,1% din
lungimea rețelei de tramvai și 31,6% din lungimea rețelei de troleibuze. De asemenea, regiunea BucureștiIlfov concentrează 28,2% din totalul de autobuze/microbuze, 50,2% din totalul de troleibuze și 44,4% din
totalul vagoanelor de tramvai existente la nivelul României.
Volumul pasagerilor transportați la nivelul
Regiunii București-Ilfov crește cu 123 587
mii în intervalul 2015-2019. Cea mai
accentuată creștere, cu 22,4%, se remarcă
în
cazul
transportului
cu
autobuze/microbuze,
în
timp
ce
transportul subteran înregistrează o
scădere cu 4 512 mii pasagerii.
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Fig. 61 Ponderea pasagerilor transportați din totalul național

Regiunea București-Ilfov se confruntă cu
(2019)
disfuncționalități
în
asigurarea
sursă: INS – Transportul de pasageri și mărfuri
transportului public în contextul expansiunii
urbane și a creșterii intensității traficului auto, contribuind astfel la diminuarea calității aerului și implicit a
sănătății cetățenilor.
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http://www.metrorex.ro/istoric_metrorex_p1347-1
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Peste 1/3 din lungimea infrastructurii de transport public din București este nemodernizată, uzată și nesigură
afectând astfel securitatea cetățenilor în vehiculele de transport public. O situație similară este întâlnită și în
cazul mijloacelor de transport care în mare măsură sunt depășite din punct de vedere tehnic.
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.
Rețeaua de transport public gestionată de STB cuprinde aproximativ 186 de linii de transport în comun din
care 24 de trasee de tramvai, 17 trasee de troleibuze, 145 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)79, fie exclusiv de operatori de transport privați.
Dimensiunea parcului în invetar este de 2 155 vehicule din care 486 vagoane tramvaie, 265 de troleibuze și
1 404 de autobuze. Coeficientul de utilizare a parcului a cunoscut o creştere (de la 70% în anul 2018, la 73,10%
în anul 2019) ca urmare a utilizării mai eficiente a parcului din dotare şi a reducerii parcului inactiv de
vehicule.
La nivelul regiunii București-Ilfov lungimea rețelei gestionate de STB este de 765 km cale dublă, rețeaua de
autobuze având cea mai mare desfășurare (685 km). Cele 186 de linii de transport însumează 2 342 km cale
dublă și 3 238 de stații din care 959 în zona preorășenească.80

79

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
80
STB, (2018), Raport de activitate: http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf
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Fig. 62 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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2.3.1.11. 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 BucureștiIlfov 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 BucureștiIlfov va fi de 77,02 minute în 2030, comparativ cu 61,44 minute în 2015.81 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.
2.3.1.12. Zone cu circulație intensă care depășește capacitatea de transport
Conform studiului Priorități pentru București 2020-202482, elaborat de Camera de Comerț Americană în
România, este evidențiat faptul că ,,traficul din municipiul București a crescut constant în ultimii ani, iar
infrastructura rutieră este deficitară și necesită îmbunătățiri urgente’’, același studiu precizează că ,,în 2019,
nivelul de congestie a traficului a fost de 52% (în creștere cu 4% față de 2018), iar o pentru o călătorie de 30
de minute timpul a crescut cu peste jumatate, în acest sens, orașul a primit, în urma evaluării din partea
Comisiei Europene, un scor de 24 din 28.
Tot în ceea ce privește congestia, Municipiul București se situează, conform datelor furnizate de compania
TomTom pentru anul 2018,83 pe locul al treilea în Europa după Moscova și Istanbul și locul al 11-lea în plan
mondial 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%.84

81

http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_2016-2030.pdf
https://www.amcham.ro/download?file=mediaPool/uC2gNDk.pdf
83
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-traffic#statistics – accesat la 13.08.2019
84
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, , comparativ cu timpul petrecut în condiții de flux liber.
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Fig. 63 Nivelul mediu de congestie pe ore pentru ziua de luni în București (2018)
sursă: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-traffic#statistics

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. La nivel intraregional Municipiul București
se evidențiază cu o pondere de 82% din totalul accidentelor din regiune, respectiv 3 978 accidente valoare în
creștere comparativ cu nivelul anului 2012. La nivelul regiunii se evidențiază câteva puncte periculoase, cu
un număr mare de victime, atât în București cât și în zone locuite care sunt traversate de drumuri naționale
(DN1, DN2 și DN6) din Județul Ilfov. Statisticile arată că, după Municipiul București, numărul cel mai mare de
accidente s-a înregistrat în comuna Afumați și soldate cu victime pietoni pe Drumul Național 2.
2.3.1.13. Proiecte de infrastructura rutieră finanţate prin POR de la aderarea României în UE
În perioada 2014-2020 în regiunea București-Ilfov a fost contractat prin intermediul Axei prioritare 6 un
proiect ce presupune reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 101 km 12+970 (Balotești) – km
37+549 (Sitaru). Anterior, în perioada 2007-2013 au fost contractate 18 proiecte de infrastructură rutieră,
dintre care 11 au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere judeţene, iar 7 proiecte au vizat reabilitarea
infrastructurii rutiere orăşeneşti85.
Investițiile în infrastructura rutieră rămân o prioritate și în cadrul perioadei de programare 2021-2027
punându-se accent pe modernizarea drumurilor județene86, realizarea de conexiuni și legături menite să
asigure conectivitatea la rețeaua TEN-T rutieră sau fluidizarearea traficului, totodată sunt luate în considerare
și alte măsuri de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, precum și expansiunea și proiectarea
infrastructurii pentru mersul cu bicicleta fiind vizată înființarea rețelei utilitare pentru biciclete (a se vedea
Anexa).

85

Din totalul de 18 proiecte, 1 proiect a fost implementat în Municipiul București, iar celelalte 17 în județul Ilfov.
Conform fișelor/intenților de proiect primite din partea autorităților locale în vederea pregătirii portofoliului de
proiecte al Regiunii Bucuresti Ilfov pentru perioada de programare 2021-2027
86
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Fig. 64 Drumuri județene modernizate și propuse spre a fi modernizate
sursă: prelucrare ADRBI, via ArcGIS 2.18
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SUMAR 2.3.1
 Bună conectivitate la rețeaua TEN-T (76% din UAT-uri sunt străbătute de un drum aparținând
TEN-T rutieră centrală și globală).
 Primul loc în profil teritorial din perspectiva densității drumurilor publice (50,91
km/100𝑘𝑚2comparativ cu 38,33 km/100𝑘𝑚2nivelul național), și a ponderii drumurilor
modernizate în totalul drumurilor (57%)
 Scăderea lungimii drumurilor modernizate în perioada 2012-2019 cu 32,9%.
 Regiunea este străbătută de 6 din cele 9 magistrale feroviare naționale componente a rețelei
naționale TEN-T
 Prima clasată și în ceea ce privește transporturile aeroportuare – raportat la totalul național
(Aeroportul Internațional Henrie Coandă București deține o pondere de 49,5% din totalul
pasagerilor îmbarcați și 46,2% din totalul de mărfuri încărcate în 2019).
 Aria servită de linii de transport ale STB se desfășoară pe 765 km2 din care 70,2% în zona rurală.
 Traficul rutier a crescut constant în ultimii ani, contribuind la majorarea timpului de deplasare
(cu peste 52%)
 Municipiul București se situează pe locul al treilea în Europa după Moscova și Istanbul și locul al
11-lea în plan mondial în ceea ce privește congestia (anul 2018).

2.3.2. Infrastructura de utilități 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.
În ultimii ani (2012-2019) suprafaţa intravilană urbană din regiune a continuat să se extindă, oraşele din Ilfov
înregistrând o creştere mai mare decât a Municipiului București (Județul Ilfov a înregistrat o creșere în 2019,
față de valoarea din 2012, cu 973 ha, a spațiului intravilan urban, în timp ce municipiul București indică o
expansiune de doar 188 ha) ceea ce confirmă trendul creat începând cu anii 2000. Cele mai semnificative
modificări ale limitelor teritoriilor intravilane s-au remarcat în Chitila (+923 ha) şi Pantelimon (+205 ha)87
urmate de Bragadiru şi Buftea. Nu există date statistice pentru gradul de expansiune a intravilanului construit
în localitățile rurale ale judeţului Ilfov. Aceasta expansiune urbană necesită dezvoltarea infrastructurii de
utilităţi publice de interes local (alimentare cu apa şi canalizare, energie electrică şi termică, telecomunicaţii,
etc).
2.3.2.1.Reţeaua de distribuţie apă potabilă şi canalizare
Rețeaua de distribuție a apei potabile acoperă toate UAT-urile urbane și 26 de UAT-uri din mediul rural, iar
rețeaua de canalizare publică se regăseşte de asemenea în toate localitățile urbane și în 27 de UAT- uri din
mediul rural, situație în creștere față de 2012 (19 UAT-uri rurale).
Reţeua simplă de distribuţie a apei potabile şi cantitatea de apă potabilă distribuită au cunoscut o dezvoltare
în ultimii ani atât în Bucureşti, cât şi în judeţul Ilfov. În judeţul Ilfov creşterea lungimii reţelei a fost de 541,2
km în perioada 2012-2019 (+101%), iar creşterea cantităţii de apă distribuite cu 4261 mii mc (+48,3%). Cele
mai mari creşteri s-au remarcat în oraşele Voluntari (+88 km), Bragadiru (+43,2 km), Buftea (32,8 km) şi în

87

Sursa: INS, Tempo, GOS102B
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comunele Corbeanca (39,7 km), Domnești (+39,6 km), Brăneşti (+32,8 km), Gruiu (+30,5 km), restul
localităţilor cunoscând îmbunătăţiri relativ modeste. Spre deosebire de Județul Ilfov, în municipiul Bucureşti
deşi lungimea reţelei de apă potabilă a crescut cu cca 245,7 km (+10,8%), cantitatea de apă distribuită a
scăzut cu 215 167 mii mc (-61%) în 2019 față de nivelul anului 2012.

Fig. 65 Lungimea rețelei de apă potabilă (km) la nivelul regiunii București-Ilfov (2019)
prelucrare după Tempo Online IINS (GOS106B) – via ARCGis

În privinţa lungimii reţelei simple de canalizare, aceasta a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare semnificativă
în perioada 2012-2019 atât în Bucureşti cât şi în judeţul Ilfov. În Bucureşti creşterea a fost de 90,5% (de la
1919 km la 3 657 km), iar în Ilfov a fost de 101% (de la 534 km la 1076,1 km). Orașele cu creșteri importante
din judeţul Ilfov au fost Buftea (+52,9 km), Bragadiru (+52,5 km), Pantelimon (+30,7 km), iar cei din mediul
rural: Corbeanca (+48 km), Brăneşti (+39,7 km), Glina (+29,7 km), Domnești (+29 km), Dobroiești (+30 km).
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 încă 6 UAT-uri. Pe zona deservită de acest operator s-a înființat ADI Apă Ilfov (22 membri).
Următorii furnizori din punct de vedere al ariei de acoperire sunt Euro Apavol S.A, RAJA S.A. și Veolia. Pe
teritoriul Mun. Bucureşiti există un singur operator de distribuție a apei și colectare a apelor uzate: Apa Nova.
Conform AMRSP operatorul de furnizare a apei potabile din Bucureşti a inregistrat în anul 2018 pierderi de
cca 34,8 mil mc, fiind însă sub nivelul stanardului obiectiv din contractul privind oferirea serviciilor.
Deși Regiunea București-Ilfov înregistrează, în anul 2018, cea mai ridicată pondere a populației conectată la
sistemele de canalizare, mai exact 87,2%, există încă 5 UAT-uri rurale care nu sunt conecate la rețeaua de
canalizare.
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Datele de mai sus sugerează faptul că, deşi rețelele de alimentare cu apă şi canalizare au cunoscut o
dezvoltare în lungime în ultimii ani, acestea nu au ținut pasul cu expansiunea intravilană şi dezvoltarea
rezidențială şi că în continuare o bună parte din locuitorii regiunii nu au acces la alimentare cu apă şi
canalizare din reţele publice.
2.3.2.2. Reţeaua de distribuţie gaze naturale (uz casnic şi industrial)
Numarul localităţilor în care se distribuie gaze naturale a ramas constant in ultimii ani, singurele comune
unde la nivelul anului 2019 nu existau reţele sunt Nuci, Petrăchioaia şi Dărăşti Ilfov. Reţeaua de distribuţie a
gazelor s-a extins totuşi la nivelul fiecărei localităţi, însă într-un ritm mai modest faţă de reţeaua de
alimentare cu apă, înregistrând creşteri ale lungimii totale a conductelor de gaze cu 7% în Bucureşti şi de cca
15,3% în judeţul Ilfov (perioada 2012-2019).

Fig. 66 Lungimea rețelei de gaze naturale (km) la nivelul regiunii București-Ilfov
Prelucrare după INS-Tempo-onilne via ARCGis
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Odată cu dezvoltarea reţelei, a crescut şi
volumul total de gaze distribuit. De
remarcat este faptul că în Ilfov, volumul de
gaze distribuit pentru uz casnic a cunoscut
o creştere cu 45,2%, mult peste creşterea
volumului total şi ocupă o pondere din
totalul de gaze distribuit de 63,5%, ceea ce
evidenţiază încă o dată nivelul expansiunii
urbane.

Pe de alta parte, în Bucureşti ponderea consumului casnic este de doar 8,6% din volumul de gaze total
distribuit, volum total de gaze care a crescut cu 14,9% în perioada analizată faţă de volumul de gaze destinat
consumului casnic care a înregistrat o scădere de 32,7% în 2019 față de nivelul anului 2012, ceea ce
evidenţiază faptul că există o cerere în creştere de gaze destinate consumului non-casnic (public, economic,
industrial).
2.3.2.3 Reţeaua de distribuţie energia termică
În regiunea Bucureşti-lfov, energia termică este distribuită doar în București și oraşul Otopeni. La nivelul
ambelor localități s-a constatat o reducere a volumului energiei termice distribuite în intervalul 2012-2019,
oraşul Otopeni cunoaște o scădere de -5,1% (-484 gcal), iar Municipiul Bucureşti o reducere de 14,3% (-593
287 gcal).
Sursele de producere a energiei termice sunt centrale electrice de termoficare (CET):
-

Surse care aparțin SC Electrocentrale București SA: CET Sud, CET Vest, CET Progresul, CET Grozăveşti;
Surse care aparțin altor entități: CET Vest Energo și CET Griro

Aceste surse produc apă fierbinte pentru sistemul de termoficare, alimentând punctele termice (PT) și
modulele termice urbane (MT) prin intermediul rețelelor termice de transport (RTP). Pentru producerea
căldurii sub formă de apă fierbinte, sursele existente în Municipiul Bucureşti au o capacitate instalată totală
de 5 108 Gcal/h. Din totalul instalat, capacitatea disponibilă este 2 312 Gcal/h, reprezentând cca. 45% din
totalul instalat.

SUMAR 2.3.2
 În perioada 2012-2019 lungimea rețelei de distribuție a apei potabile de la nivelul Județului Ilfov
înregistrează o creștere de 101%, astfel aceasta acoperă toate UAT-urile urbane și 26 de UAT-uri
din mediul rural.
 6 UAT-uri rurale nu sunt racordate la rețeaua de distribuție a apei potabile
 În Bucureşti creşterea lungimii simple de canalizare a fost de 90,5%, iar în Ilfov a fost de 101%,
comparativ cu situația din 2012.
 Lungimea rețelelor de distribuire a gazelor naturale a crescut cu 7% în Bucureşti şi de cca 15,3%
în judeţul Ilfov (perioada 2012-2019).
 Volumul de gaze distribuit pentru uz casnic a crescut în Ilfov cu 45,2%
 Energia termică este distribuită doar în București și oraşul Otopeni. Volumul energiei termice a
scăzut în perioada 2012-2019 cu 5,1% în Otopeni și cu 14,3% în București.
 Sursele existente în București pentru producerea căldurii au o capacitate disponibilă de 45% din
totalul instalat.
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2.3.3. Infrastructura de telecomunicaţii
Regiunea București-Ilfov este străbătută 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.88
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Fig. 68 Procentul gospodăriilor cu acces la internet, situație comparativă la nivelul regiunilor (2019)
(sursa: ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2021)

Conform datelor statistice furnizate de Eurostat doar 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 mai scăzută față de media
României, de 27%. În aceeași măsură, după cum se poate observa în graficul alăturat, Regiunea BucureștiIlfov 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 (89%), Regiunea Madrid (95%), Regiunea
Île-de-France (93%) etc.89
Numărul ridicat al gospodăriilor cu acces la internet se reflectă și în dinamica comerțului online. Statistica
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 2019 valoarea de 31%. În
contrast, la nivelul întregii țări ponderea persoanelor care au comandat produse/servicii online a crescut
constant, însă în 2019 această valoare era de doar 23% (cel mai redus procent se înregistrează în Regiunea
Nord-Est – 18%).
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 52,1% din totalul întreprinderilor active în 2018, în scădere semnificativă față de anul precedent
când valoarea depășea 68%. Același studiu plasează regiunea ca prima pe țară după ponderea personalului
care utilizează PC conectat la internet – 50,3% comparativ cu 34,4% media României.90
Regiunea București-Ilfov prezintă un deficit important în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice în
totalitatea lor. Spre exemplu conform Eurostat procentul populației care interacționează cu administrația
publică prin intermediul internetului este de 21% (anul 2019) la nivelul regiunii București-Ilfov – sub nivelul
altor capitale europene (Budapesta – 56%, Praga – 75%, Viena – 63% etc.), deși cu mult peste media națională
(12%).

88

PATJ Ilfov, (2003), Elemente care condiţionează dezvoltarea. Diagnostic, priorităţi
Eurostat, (2019), Digital economy and society, https://ec.europa.eu/eurostat
90
Institutul Naţional de Statistică, (2018), Societatea informaţională, http://www.insse.ro/old/
89
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Fig. 69 Ponderea persoanelor care interacționează cu autoritățile publice prin intermediul internetului – Eurostat
Database

Indicele european al orașelor digitale (EDCi), la nivelul anului 2016, descrie cât de bine sprijină diferite orașe
din Europa întreprinderile digitale (start-upurile și scale-up-urile). Municipiul București se plasează pe o
poziție inferioară, locul 52 din 60, fiind descris în urmatorii termeni: “Deși beneficiază de o infrastructură
digitală dezvoltată, activitatea online este relativ mică în comparație cu alte orașe europene - rata de creștere
este însă excepțional de mare, ceea ce sugerează că condițiile piață pentru antreprenorii digitali se vor
îmbunătăți semnificativ în viitorul apropiat.”91
În vederea obținerii punctajului final s-a realizat media locurilor obținute pe diferite teme. Astfel, după cum
se poate vedea Bucureștiul ocupă primul loc în ceea ce privește infrastructura digitală (viteza de
download/upload a internetului și a internetului pe mobil, accesibilitatea interenetului prin fibră etc.) și locul
8 în ceea ce privește aptitudinile (costurile cu forța de muncă, disponibilitatea angajaților în IT&C,
cunoașterea limbii engleze etc.), însă ocupă ultimele poziții în ceea ce privește condițiile pieței (dimensiunea
pieței digitale, cererea locală de servicii digitale, tranzacții online locale etc.) și stilul de viață (incluzând aici
standardul de locuire, faciliăți culturale/recreative).
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Fig. 70 Locul obținut de București pe diferite teme în topul european al orașelor digitale (ultima poțiție 60) –
https://digitalcityindex.eu/city/7
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https://digitalcityindex.eu/city/7
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SUMAR 2.3.3.
 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.
 Disfuncționalități din perspectiva digitalizării servicilor publice, (procentul persoanelor care au
interacționat cu autoritățile prin intermediul internetului este de doar 21%.)
 Indicele european al orașelor digitale (EDCi) plasează Municpiul București pe ultimul loc (poziția
60) în pofida dotării cu o infrastructură de banda largă (inclusiv fibră) bine.

2.3.4. Infrastructura de sănătate
2.3.4.1. 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 11 403 unități în anul 2019. Ponderea în
totalul național al unităților sanitare de la nivelul regiunii București-Ilfov fiind de 15.6%, în creștere până la
18,1% în anul 2019.
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Fig. 71 Evoluția unităților sanitare la nivel național și regional
Sursa: INSSE 2021 http://www.insse.ro

Cele mai semnificative schimbări au fost reprezentate de creşterea faţă de anul 2012 cu 873 a numărului
cabinetelor stomatologice independente, cu 450 a numărului laboratoarelor medicale, cu 580 a cabinetelor
medicale de specialitate, cu 329 a cabinetelor medicale școlare și cu 283 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.
Distribuţia reţelei unităţilor sanitare în regiunea București-Ilfov pe forme de proprietate evidențiază o
scădere dramatică a unităților publice, cu 1 192 unități în minus pe perioada anilor 2012 – 2019 și o creștere
de peste 69% a unităților private, cu 4 138 unități sanitare în plus. Tabelul Unităților sanitare pe categorii și
forme de proprietate în regiunea București-Ilfov poate fi consultat în anexă.
În ceea ce privește spitalele din regiune, se remarcă o scădere a numărului acestora cu 5 unități (exclusiv
unități private). De la 86 unități (54 publice și 32 private) în anul 2012, la 81 unități (54 publice și 27 private)
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în anul 2019. Comparând cu situația din celelalte regiuni de dezvoltare, București-Ilfov deține cel mai mare
număr de spitale atât publice cât și private (15,4% din totalul naíonal -2019).
Evoluția temporală a numărului de spitale de la nivelul județului Ilfov, relevă faptul că în perioada 2012-2019
în județ funcționează 9 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,
Pantelimon și comuna Corbeanca.

Fig. 72 Numărul cabinetelor de medicină de familie raportate la populație (2019)
prelucrare după INS – Tempo online via ARCGis

2.3.4.2. 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 în anul 2019, se constata că un cabinet de medicină de familie
are în medie 2600 de persoane înscrise pentru servicii medicale de bază.
La nivelul municipiului București unui cabinet de medicina de familie îi revin în medie 1 670 persoane, iar la
nivelul județului Ilfov disparitățile sunt considerabile, cea mai redusăaccesibilitate la servicii medicale primare
regăsindu-se la nivelul comunei Berceni, unde exista doar două cabinete de medicină de familie pentru
întreaga polulație a localității de 7 395 persoane, urmată fiind de orașul Pantelimon cu o medie de 4146
persoane/cabinet de medicină de familie. La popul opus situându-se comuna Jilava cu o medie de 1 504
persoane per cabinet de medicină de familie.
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2.3.4.3. Paturi de spital
În ceea ce privește numărul de paturi din unitățile spitalicești, regiunea București-Ilfov indică, în anul 2019,
existența celui mai ridicat număr de paturi în raport cu situația înregistrată la nivelul celorlalte regiuni de
dezvoltare, mai exact de 23 718 de paturi. Această valoare reprezintă 17,6% din totalul numărului de paturi
din unitățile spitalicești, înregistrate în anul 2019 la nivel național. Față de anul 2012, numărul de paturi din
spitalele care funcționează în regiunea București-Ilfov a crescut cu cca. 6,2% (1 387 de paturi față de anul
2012).
În ceea ce privește numărul de paturi din unitățile spitalicești, după forma de proprietate, la nivel național,
în anul 2019, se înregistrează o scădere cu 0,2% a numărului de paturi din spitalele publice (cu 281 de paturi),
față de valoarea înregistrată în anul 2012. Regiunea București-Ilfov prezintă o creștere anumărului de paturi
din spitalele de proprietate publică cu 1,2%.
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Fig. 73 Evoluția numerică a paturilor de spital de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: SAN102B – ianuarie 2021

Situația de la nivel național a paturilor aflate în unitățile spitalicești de proprietate privată evidențiază
poziționarea pe un trend ascendent, numărul acestora dublându-se față de valoarea înregistrată în 2012.92
În cadrul regiunii București-Ilfov se regăsește cea mai ridicată pondere a numărului de paturi din unitățile
spitalicești private din totalul național, respectiv de 24,3%, în anul 2019. 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 2018 înregistrându-se 1 012,51 de paturi de spital/100 000 de locuitori. Regiunea
București-Ilfov este depășită de Budapesta (1 025 paturi de spital/100 000 de locuitori în anul 2018) și de
regiunea Zachodniopomorskie din Polonia (1 203,38 paturi de spital/100 000 de locuitori în anul 2018).93
Numărul paturilor de spital disponibile la 100 000 de locuitori de la nivelul regiunii București-Ilfov a crescut
în 2018 cu cca.3,1% față de anul 2012.94

92

De la 4 171 paturi în anul 2012, în anul 2019 se regăsesc 9 063
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00064/default/table?lang=en
94
În 2012 se înregistrau 981,94 de paturi disponibile. Totodată 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 10% față de
anul 2012.
93
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SUMAR 2.3.4.
 Numărul unităţilor sanitare la nivel regional se poziționează pe un trend ascendent fiind
înregistrat un spor de 30% în intervalul 2012-2019,
 Se constată o scădere dramatică a unităților publice în paralel cu o creștere de peste 69% a
unităților private.
 Numărul paturilor din unitățile spitalicești se află în creștere. Acestea reprezintă (la nivelul anului
2019) 17,6% din totalul național.
 Accesibilitatea servicilor medicale de bază indică faptul că un cabinet de medicină de familie are
în medie 2600 de persoane înscrise.

2.3.5. Infrastructura de servicii sociale
În conformitate cu datele furnizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale95 la nivelul regiunii BucureștiIlfov, în anul 2020 sunt acreditați 378 de furnizori de servicii sociale, dintre acestea 278 înregistrate la nivelul
Municipiului București și 99 în cadrul județului Ilfov, dintre care cei mai numeroși în localitățile Voluntari și
Pantelimon. În acest context regiunea București-Ilfov concentrează 12,7% din totalul serviciilor sociale
acreditate în plan național.
În ceea ce privește servicii sociale acreditate pentru persoane vârstnice, după cum se poate observa în figura
alăturată, cea mai mare pondere o dețin la nivelul anului 2020 centrele rezidențiale de îngrijire și asistență
private reprezentând 76% din totalul serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice.
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Fig. 74 Servicii sociale acreditate de Ministerul Municii pentru persoane vârstnice la 10 martie 2020
(prelucrare dupa http://www.mmuncii.ro/)

Aceiași statistică furnizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale evidențiază existența la nivelul regiunii
București-Ilfov a 13 cantine sociale dintre care 4 publice și 9 private. La nivelul județului Ilfov este prezentă o
singură cantină socială în orașul Buftea.

SUMAR 2.3.5.
 Din perspectiva furnizorilor acreditați pentru servicii sociale regiunea București-Ilfov
concentrează 12,7% din totalul național cea mai mare parte dintre acesția fiind furnizori privați.

95

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistentasociala/4848
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2.3.6. 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 care cuprinde la nivelul regiunii
București-Ilfov 5 grupuri de intervenție, un grup special de salvatori și un centru de pregătire a pompierilor.
Grupul de intervenție nr.1 „Locotenent colonel p.m. Adrian Barbu” cu subunitățile: Detașamentul de
Pompieri “Mihai Voda”, Detașamentul “Obor” și Detașamentul ”Palatul Victoria”
Grupul de intervenție nr.2 „Sublocotenent Ionut-Cristian Ungureanu” cu subunitățile: Detașamentul
“Dămăroaia”, Detașamentul de pompieri “Bujoreni”, Detașamentul de pompieri Buftea și Secția de pompieri
”Expoziție”.
Grupul de intervenție nr.3 (Șoseaua Vergului) cu subunitățile: Detașamentul de Pompieri “Vitan”,
Detașamentul de pompieri “Apăratorii Patriei”, Detașamentul de pompieri “Chimiștilor”și Detașamentul de
pompieri “Morarilor”.
Grupul de intervenție nr.4 (Otopeni, Ilfov) cu subunitățile: Detașamentul de pompieri “Otopeni”,
Detașamentul de pompieri “Băneasa”, Detașamentul de pompieri “Fundeni” și Secția de Pompieri “Snagov”.
Grupul de intervenție nr.5 (Strada Alfabetului) cu subunitățile: Detasamentul de pompieri “Pieptănari”,
Detașamentul de pompieri “13 Septembrie” și Detașamentul de pompieri “Grozăvești”.
Grupul Special de Salvatori cu subunitățile subordonate: Detașamentul Special de Salvatori - Strada Breaza,
Detașamentul Terapie Intensiva Mobilă, Detașamentul de pompieri “Palatul Parlamentului” și Secția de
protecție CBRN.
Centru de Pregătire al Pompierilor - Șoseaua Gării Cațelu, Sector 3, București.
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 (Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea,
Moara Vlăsiei, Balotești) și a județelor limitrofe, precum și în arealul Sectorului 4 și al localităților PopeștiLeordeni, Berceni și Vidra.96
În conformitate cu Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) al Municipiului București prcum și cel al
Județului Ilfov (anul 2016), sistemul de alarmare al populației aflat în administrarea autorităților publice în
caz de riscuri numără 465 de alarme, sisteme electrice și electronice, dintre care 63 la nivelul județului Ilfov
și 402 în Municipiul București.
SUMAR 3.3.6.
 Infrastructura privind situațiile de urgență se află în competența Inspectoratului pentru Situații
de Urgență ,,Dealul Spirii’’ București-Ilfov care cuprinde 5 grupuri de intervenție, un grup special
de salvatori și un centru de pregătire a pompierilor.
 Sistemul de alarmare al populației în caz de riscuri aflat în administrarea autorităților publice
număra 465 de alarme, 63 la nivelul județului Ilfov și 402 în Municipiul București.
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2.3.7. Infrastructura de educaţie
În anul școlar 2019/2020, Regiunea București-Ilfov cuprinde un total de 748 de unități (10,6% din totalul
unităților de la nivel național) raportat la 509 182 de elevi/studenți înscriși. Dacă în plan național numărul
unităților de învățământ a cunoscut un regres de -0,9% comparativ cu nivelul anului școlar 2012/2013, la
nivelul regiunii București-Ilfov s-a înregistrat un spor de 109 unități de învățământ (+17%). Astfel precum
surprinde și graficul alăturat creșterea a fost cu 49 de unități de învățământ în cazul județului Ilfov și cu 60
de unități în cazul Muncipiului București.
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Fig. 75 Numărul unităților de învățământ, la nivelul Regiunii București-Ilfov, pentru anul 2019
prelucrat după INSSE: INS tempo online SCL101B – 2020

La nivelul regiunii București-Ilfov capacitatea unităților școlare, conform Strategiei pentru Modernizarea
Infrastructurii Educaţionale (2018 – 2023), este în bună măsură adecvată dacă însă se ține cont de faptul că
cele mai multe dintre unitățile din regiune funcționează în două sau trei schimburi (78% din unități
funcționează în două sau trei schimburi) procentul școlilor supraaglomerate ajunge la 40% în cazul
Municipiului București (cea mai mare valoare la nivel național) respectiv în cazul învățământului primar media
este de 25,3 elevi/clasă, iar maximul admis prin lege este de 22 elevi/clasă. În cazul județului Ilfov depășește
30%.97 În ceea ce privește facilitățiele doar 40% dintre unitățile de învățământ secundar din Ilfov sunt doatate
cu laboaratoare de științe, respectiv aproximativ 35% în cazul Municipiului București. În ceea ce privește
bibliotecile, la nivel național ,,două din zece școli din mediul urban și șase din zece școli din mediul rural nu
sunt dotate cu bibliotecă’’, în schimb, 88% dintre școlile de pe teritoriul Municipiului București sunt dotate
cu bibliotecă.98
Raportat dotărilor în materie de TIC, se evidențiază un niel redus al echipării infrastructurilor de învățământ
cu calculatoare, la nivelul municipiului București media fiind de 10,5 elevi/PC, iar în cazul Județului Ilfov de
12 elevi/PC.
Astfel, așa cum se evidențiază și în Raportul de Țară pentru România 202099 calitatea învățământului
reprezintă o provocare importantă ținând cont de faptul că România înregistrează unul dintre cele mai
scăzute niveluri ale cheltuielilor în educație în raport cu celelalte state europene. Toate acestea se reflectă în

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 2020
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https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Analiza%20functionala_0.pdf
98 Ministerul Educației - Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018 – 2023 – Anexă
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf
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Raportul de țară din 2020 privind România https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020european_semester_country-report-romania_ro.pdf
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nivelul de instruire scăzut în ceea ce privește competențele de bază și cele digitale precum și în gradul redus
de integrare a absolvenților pe piața forței de muncă.100
2.3.7.1. Învățâmântul antepreșcolar și preșcolar
Regiunea București-Ilfov cuprinde cel mai mare număr de grădinițe comparativ cu situația de la nivelul
celorlalte regiuni de dezvoltare, mai exact 297 (25,2% din totalul național în anul 2019) și respectiv un număr
de 9 creșe (32% din totalul național). În intervalul 2012-2019 numărul persoanlor înscrise în cadrul celor 315
unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar s-a plasat pe un trend descendent la nivelul regiunii
București-Ilfov pentru același interval numărul creșelor scade cu 63%, iar numărul grădinițelor cunoaște un
aport de 24%.
Numărul sălilor de clasă dedicate învățământului antepreșcolar era (în 2019) de 281, respectiv în cazul
învâțământului preșcolar de 2 927 (din care peste 80% la nivelul Municipiului București).
Cu toate acestea, în contextul creșterii anuale a numărului populației de vârstă antepreșcolară și preșcolară
de la nivel regional (0-6 ani), infrastructura destinată educației timpurii a devenit subdimensionată, la nivelul
regiunii se remarcă un procent de numai 36,4% din popualația de 0-6 ani care este înscrisă în creșe sau
grădinițe.101
2.3.7.2. Învățământul preuniversitar
La nivelul regiunii București-Ilfov în cadrul nivelurilor 1-2 ISCED (primar și gimnazial) sunt înscriși 184 275 elevi
– reprezentând 11,4% din totalul național, în cadrul nivelului 3 ISCED (liceal și profesional) sunt înscriși 81 037
elevi – reprezentând 11,2% din totalul național – și în cadrul nivelului 4 ISCED (postliceal) sunt înscriși 9 812
elevi. Exceptând nivelului 3 ISCED, toate celelalte categorii au cunoscut crești semnificative ale numărului
elevilor înscriși (în intervalul 2012-2019).
De-a lungul intervalului analizat numărul unităților școlare destinate învățământului preuniversitar s-a plasat
pe o pantă ascendentă cu câteva excepții, numărul liceelor cu profil tehnic ascăzut cu 21%, iar numărul
liceelor cu program de educație fizică și sport, al seminariilor teologice și al școlilor din învățământul
profesional au stagnat în intervalul 2012-2019. Creșteri importante se înregistrează în cadrul a 3 categorii:
școlile din învățământul primar și gimnazial cu 16% (+35 de unități), liceele și colegiile teoretice cu 8% (+6
unități) și școlile din învățământul postliceal și de maiștri cu 120% (+6 unități comparativ cu 5, valoarea
inițială).
În ceea ce privește infrastructura educațională dedicată activităților extrașcolare, de la nivel regional, acesta
este subdimensionată comparativ cu dimensiunea demografică a regiunii, existând doar 8 cluburi sportive
școlare și doar 7 cluburi ale copiilor.
Repartiția sălilor de clasă (incluzânt cabinetele școlare și amfiteatrele) pe niveluri de educație evidențiază pe
prima poziție nivelul primar și gimnazial care concentreză un număr de 4 976 de săli de clasă. Învățământul
liceal cuprinde 3 488 de săli de clasă dintre care 90% în Municipiul București, de asemenea, sălile de clasă
destinate învățământului profesional (28 de săli), respectiv cele destinate învâțământului postliceal și de
maiștri (115 săli) sunt concentrate exclusiv la nivelul Bucureștiului evidețiându-se încă odată ecatul
semnificativ la nivel intraregional din perspectiva accesibilității la serviciile educaționale.
La nivelul anului 2019, în regiunea București-Ilfov, numărul laboratoarelor școlare era de 4 051 în creștere cu
122 față de anul 2012, diferențele în plan intraregional sunt considerabile 3 852 dintre laboratoare fiind
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repartizate în cadrul unităților școlare din Municipiul București (în creștere cu 3,4% față de 2012) și doar 199
în cadrul celor din județul Ilfov (diminuare cu 3,3% față de anul 2012).

Fig. 76 Numărul total al laboratoarelor școlare la nivelul UAT-urilor din regiunea București-Ilfov (2019)
Sursă: INS - Tempo online – SCL106C

După cum se poate observa în figura alăturată ierarhia la nivelul județului Ilfov poziționează pe primele locuri
din perspectiva dotării unităților școlare cu laboratoare localitățile Voluntari (37 de laboratoare), Buftea (20
de laboratoare) și Brănești (15 laboratoare), la polul opus se află localitățile Ștefăneștii de Jos, Gruiu și
Grădiștea nu dețin laboratoare în cadrul unităților școlare. Referitor la repartiția în cadrul Municipiului
București statistică arată că cele mai multe laboratoare se află în dotarea unităților de învățământ liceal (729
laboratoare), urmate de unitățile de învățământ primar și gimnazial (516 laboratoare), iar cel mai redus
număr este atribuit unităților de învățământ profesional, postliceal și de maiștri (27 de laboratoare).102
În ceea ce privește madia elevilor per săli de clasă existente, la nivelul Municipiului București, acesta se
menține în jurul valorii de 26,2 elevi/clasă pentru învățământul primar și 25,5 pentru invățământul gimnazial.
În cazul Județului Ilfov, însă, raportul dintre numărul elevilor la sălile de clasă este unul mai ridicat cu
aproximativ 1 punct procentual. Raportat învățământului preșcolar, ecartul dintre cele două UAT-uri este mai
semnificativ, respectiv la nivelul Municipiului București valorile sunt de 24,8 elevi/clasă, în timp ce la nivelul
județului Ilfov media este de 27,4 elevi/clasă. Raportat nivelului liceal media la nivelul Municipiului București
era de 27,8 elevi/sală de clasă în timp ce la nivelul județului Ilfov valorile sunt mai reduse, de 26,5 elevi/clasa.
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Cu privire la dotările legate de practicarea activităților sportive la nivelul regiunii sunt prezente 383 de săli de gimnastică în cadrul
unităților de învățământ preuniversitar reieșind un raport de 0,96 săli gimnastică/unitate de învățământ preuniversitar (0,93 săli
gimnastică/unitate de învățământ preuniversitar la nivelul județului Ilfov). Raportul este și mai ridicat în ceea ce privește terenurile
de sport aceste fiind în număr de 394, rezultă un raport de 0,99 săli gimnastică/unitate de învățământ preuniversitar. Pe de altă parte
doar 13 bazine de înot se află în dotarea unităților de învățământ preuniversitar, dintre care 5 la nivelul județului Ilfov exclusiv în
orașul Voluntari.
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2.3.7.3. Accesul persoanelor cu dizabilități și școlile speciale
În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de
dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu
dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt integraţi
în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin.103
Conform Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Inspectoratului Școlar Județean Ilfov la nivelul
regiunii București-Ilfov funcționează 20 de unități școlare destinate învățământului special, respectiv: o
grădiniță, 13 școli gimnaziale, 2 licee tehnologice, 3 școli profesionale, iar la nivelul județului Ilfov (în comuna
Periș) funcționează Centru Școlar pentru Educație Incluzivă. Lista completă a unităților destinate
învățământului special din regiunea București-Ilfov se poate consulta în anexă. Deși învățământul special este
o alternativă importantă pentru educația copiilor și tinerilor cu diferite deficiențe, situația ideală este ca
aceștia să fie integrați în învățământul de masă și nu izolați de restul copiilor. În anul 2018, 272 de școli din
Municipuil București au integrat 1681 de elevi cu deficiențe, dintre care majoritatea în cadrul nivelurilor
primar și gimnazial.104
În ceea ce privește, accesul elevilor cu dizabilități fizice în unitățile de învățământ conform datelor din
platforma SIIIR jumătate dintre școlile din România nu facilitează accesul persoanelor cu dizabilități fizice.
Conform aceleași baze de date unitățile de învățământ cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități
reprezentau mai puțin de 25% în cazul municipiului București și cca. 40% în cazul județului Ilfov.
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Fig. 77 Accesul elevilor cu dizabilități în cadrul unităților de învățământ, la nivel de UAT
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2.3.7.4. Învățământul terțiar
În România există 55 de universități de stat, în București fiind cea mai importantă concentrare de instituții de
învățământ superior, într-o gamă variată de domenii de specializare. La nivelul regiunii București-Ilfov se
regăsesc 17 universități publice autorizate și 15 particulare, la care se adaugă 4 instituții de învățământ
superior de stat militare și 3 particulare cu autorizare de funcționare provizorie. (Lista unităților de
învățământ superior din regiune poate fi consultată în cadrul Anexei). Astfel regiunea București-Ilfov
concentra în 2019 un număr de 175 407 de persoane care urmau studii universitare, reprezentând 33,9% din
totalul național.
În anul 2019 la numărul sălilor de clasă destinate învățământului universitar la nivelul regiunii București-Ilfov
era de 2 196 reprezentând 28% din totalul național. În ceea ce privește dotările se constată faptul că
universitățile din regiune sunt dotate cu 26 886 de calculatoare (cu o medie de 81 de laboratoare per
universitate).105
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Facilitățile sportive de care dispun se compun din 127 de terenuri sportive și 6 bazine de înot.
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Fig. 78 Numărul laboratoarelor școlare din mediul universitar la nivelul regiunilor de dezvoltare (2019)
Prelucrare Tempo – INS SCL106b

SUMAR 2.3.7
 Unitățile școlare de la nivelul regiunii se plasează pe un trend ascendent înregistrând un spor de
+17%, excepție face nivelul antepreșcolar, unde se evidențiază o scădere cu 63%
 Există disparități regionale în ceea ce privește dotările unităților școlare (40% dintre unitățile de
învățământ secundar din Ilfov sunt doatate cu laboaratoare de științe, respectiv aproximativ 35%
în cazul Municipiului Bucureșt)
 Unitățile de învâțământ din regiune sunt supraaglomerate - 78% din unități funcționează în două
sau trei schimburi). Procentul școlilor supraaglomerate ajunge la 40% în cazul Municipiului
București (cea mai mare valoare la nivel național
 Municipiul București este principalul centru universitar din țară, concentrând 17 din cele 55 de
universități publice existente la nivel național, astfel în anul 2019 se înregistrau 175 407 de
persoane care urmau studii universitare, reprezentând 33,9% din totalul național.
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2.3.8. Infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare
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.106
La nivelul Regiunii București-Ilfov se regăsesc 31% din totalul organizațiilor naționale publice, constând în:







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.
2.3.8.1. Cheltuielile de cercetare- dezvoltare
În 2019 cheltuielile curente și de capital realizate de unitățile cu activitatea de cercetare-dezvoltare totalizau
5 065 332 mii lei la nivelul întregii țări. În acest context, Regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal
pol al activităților de cercetare-dezvoltare, realizând 61,9% (3 138 318 mii lei) din valoarea totală, urmat de
Regiunea Sud Muntenia (9%) și Regiunea Vest (8%).
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Valoarea cheltuielilor regionale din activitatea de cercetare-dezvoltare s-a aflat în ultimii ani pe o pantă
ascendentă (+ 1 562 705 mii lei RON în 2019 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.
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
106
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80

Lisabona și Strategia Europa 2020, a stabilit ca obiectiv de atins ca 3% din PIB să se îndrepte spre activitățile
de CD. Până în 2018, la nivelul Uniunii Europene acest nivel a fost atins doar de Suedia (3,32%), Austria
(3,17%), Germania (3,13%) și Danemarca (3,03%) - media UE-27 fiind de 2,19%, iar a României (printre
ultimele clasate) de 0,5%.107
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În plan teritorial, a reieșit următoarea situație: cel mai însemnat procent din PIB-ul reprezentat de cheltuielile
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2.3.8.2. Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare
La sfârșitul anului 2019, la nivelul Regiunii București Ilfov își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare 22
059 salariați, număr în ușoară creștere (cu 0,7%) față de cel înregistrat la sfârșitul anului 2012, de 21.902
salariați. Din acest total, un procent de 83% 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).
În comparație cu alte regiuni-capitală de la nivel european, Regiunea București-Ilfov depășește numărul de
cercetători existenți în capitala Bulgariei, dar se află cu mult sub numărul de cercetători din Atena, Budapesta,
Viena și Praga. Un ecat semnificativ se remarcă comparativ cu regiunea Berlin care numără peste 33 881
salariați în sectorul CDI.
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Figura 81 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare comparativ cu alte regiuni europene în anul 2017
Sursa: Eurostat, 2019
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Eurostat, (2017), Gross domestic expenditure on R&D (GERD) https://ec.europa.eu/eurostat/
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SUMAR 2.3.8
 La nivelul Regiunii București-Ilfov se regăsesc 31% din totalul organizațiilor naționale publice
 regiunea București-Ilfov este un inovator emergent plus (+), performanța în inovare crescând dea lungul timpului (+12,4%), comparativ cu nivelul național, însă, regiunea deține principala
poziție din perspectiva activităților de inovare.
 la nivelul regional își desfășoară activitatea în cercetare-dezvoltare 22 059 salariați, în creștere
cu 0,7% față de 2012. Numărul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare se află cu mult
sub cel din orașe precum Atena, Budapesta, Viena și Praga
 1,15% din procentul PIB reprezentă cheltuielile din activitatea de cercetare dezvoltare, valoare
inferioară mediei UE-27, de 2,18%

2.3.9. Fondul imobiliar existent
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Regiunea București-Ilfov indică în anul
2018 existența a 1 069 922 de locuințe,
dintre care 81,8%, respectiv 875 248 de
locuințe se regăsesc pe teritoriul
municipiului București.

600000
Raportat perioadei 2012-2019, la nivelul
400000
județului Ilfov se observă o creștere
200000
constantă a fondului de locuințe existent,
0
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 2 600 de locuințe, iar la
nivelul urban o creștere cu aproximativ 3
300 de locuințe. Pentru mediul rural,
Fig. 82 Fondul imobiliar existent, în anul 2019, prelucrat după
INS tempo online: LOC101A – 2021
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.
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Fig. 83 Dinamica fondului imobiliar existent, pe medii de rezidența, la nivelul județului Ilfov, în perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: LOC101A – 2021
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Municipiul București prezintă pentru perioada 2012-2019 creșteri numerice importante ale fondului
imobiliar. Față de anul 2012, în prezent (2019), numărul locuințelor existente a crescut cu 29 482 de
construcții. Anual, se înregistrează o expansiune a fondului imobiliar existent de peste 3 000 de locuințe (între
2018-2019 fondul imobiliar a crescut cu peste 8 000 de locuințe).
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Fig.84 Dinamica fondului imobiliar existent, la nivelul Municipiului București, în perioada 2012-2019, prelucrat după
INS tempo online: LOC101A – 2021

În ceea ce privește locuințele terminate, în anul 2019, regiunea București-Ilfov indică existența celui mai
ridicat număr de locuințe terminate în cursul anului menționat, respectiv 21,9% din totalul național, fiind
urmată de regiunea Nord-Vest cu 18,9% din totalul național. 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 2019 12 067 de noi locuințe în mediul urban.
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Fig. 85 Locuințe terminate în cursul anului, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pe medii de rezidență, în anul 2019 și
rata medie de creștere (%) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în perioada 2012-2019, prelucrat după INS tempo
online: LOC104A – 2021

Din perspectiva eficienței energetice a clădirilor, aceasta este redusă, generând astfel consumuri ridicate de
energie. În acest context, costurile energetice ridicate, la care se adaugă veniturile scăzute ale anumitor
categorii de locuitori accentuează existența consumatorilor vulnerabili, mai exact, conform Strategiei
Naționale de Renovare pe Termen Lung, cca 10% din populația țării este afectată de sărăcia energetică,
valoare superioară mediei europene de 7,6%.
SUMAR 2.3.9
 Regiunea București-Ilfov stochează 11,7% din fondul imobiliar existent la nivel național.
 Municipiul București prezintă pentru perioada 2012-2019 creșteri numerice importante ale
fondului imobiliar, numărul locuințelor existente a crescut cu 29 482 de construcții (în 2019)
Anual, se înregistrează o expansiune a fondului imobiliar existent de peste 3 000 de locuințe
(între 2018-2019 fondul imobiliar a crescut cu peste 8 000 de locuințe).
 Regiunea București-Ilfov indică existența celui mai ridicat număr de locuințe terminate în cursul
anului menționat, respectiv 21,9% din totalul național
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2.4. 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 București şi
judeţului Ilfov pentru perioada 2012-2017, din Planul Local de acţiune pentru Mediu București 2015 și Ilfov
2012 reviziuit, documente întocmite de APM Bucureşti și APM Ilfov și care pot fi consultatate pentru
informații detaliate.

2.4.1. Calitatea factorului de mediu - Aer
Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății din
România plasează țara pe a doua poziție în plan
european, după Bulgaria, în ceea ce privește
numărul de ani de viață sănătoși pierduți din
cauza poluării aerului, la suta de locuitori.
Aceleași date plasează capitala pe locul 12 din
97 în clasamentul celor mai poluate orașe din
Europa.108
Calitatea aerului de la nivelul regiunii BucureștiIlfov 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
automate109.
Din motive tehnice, în perioada 2012-2016
anumite staţii de monitorizare nu au fost
complet operaţionale. Începand cu luna iulie
2016 toate echipamentele automate de
monitorizare au fost înlocuite, Începand cu anul
2017, captura de date a fost peste 90%.

Fig. 86 Stațiile de măsurare a calității aerului
108

Conform studiului ,,Priorități pentru București 2020-2024’’ – Camera de Comerț Americană din România
(https://www.amcham.ro/download?file=mediaPool/uC2gNDk.pdf )
109
1 staţie de fond urban: Lacul Morii- cod stație B1 (APM Bucureşti); 2 staţii de trafic: Sos. M. Bravu- cod stație B3 şi
Cercul Militar Naţional - cod stație B6; 3 staţii industriale: Dr.Taberei- cod stație B5, Titan - cod stație B2 şi Berceni stație B4; 1 staţie de fond regional: Baloteşti - cod stație B8;(Ilfov) 1 staţie de fond suburban: Măgurele - cod stație B7;
(Ilfov)
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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.
În general, valori mai ridicate se înregistrează la staţiile de trafic (B3 și B6), datorită faptului că emisiile din
trafic au loc la nivelul solului şi, de multe ori, condiţiile atmosferice si arhitectura stradală împiedică dispersia
poluanţilor.
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/m3110
Pentru SO2 nu există valoare limită pentru concentraţia medie anuală, în regiune nefiind probleme deosebite
în ceea ce priveşte concentraţiile, neînregistrandu-se depasiri. Valori mai ridicate s-au înregistrat doar în
2012-2013 la stația de trafic B6
Pentru Pb, Cd, Ni, tendinţa este de mentinere a concentraţiilor medii anuale, care au fost sub valorile limită.
Depăşirea valorilor limită privind calitatea aerului la nivel regional
În anii 2013-2017 nu a mai fost depaşită valoarea limită anuală (VLA) la PM10 la nici o staţie care a avut
captură de date suficientă.
Cu toate acestea, valoarea limită zilnică (VLZ) a fost depaşită mai mult de 35 ori la staţia B1 in anii 2013 și
2015 în anii 2013 și 2015.
Un alt indicator la care s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită/valoarea țintă a fost O3 (ozon) la staţia de
monitorizare B1 şi B8 în 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 PM10.111 Pentru ozon (O3), pe parcursul
anului 2017 s-au înregistrat un nr. de 37 depașiri pentru valoarea medie la 8 ore.112 Pentru NO2 și 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 regional113
Emisiile de SOx sunt în scădere , în principal datorită reducerii cantităţilor de păcură utilizate de către CET-uri
pentru producerea de energie termică. În schimb, emisiile de NOx sunt în creştere accentuată în ultimii 3
ani, în special datorită traficului rutier. Emisiiele de NH3 prezintă o uşoară fluctuaţie de la an la an, 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.
110

la B3 si B5 in 2012, la B3 in 2013 si la B3 si B6 in anul 2017
staţia B8- Balotești- 14 depăşiri şi staţia B7- Măgurele- 4 depăşiri
112
la stația B8- Balotești și un nr. de 14 depașiri pentru stația B7 Măgurele
113
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.
111
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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 înregistrat o ușoara descrestere, urmată
de o crestere între anii 2014- 2017. Emisiile de metale grele au înregistrat o creștere mare în anul 2014,
urmate de o descreștere ușoară. Emisiile de POP sunt aproximativ aceleaşi pe parcursul celor 5 ani, fără
variaţii semnificative.
În conformitate cu studiul Priorități pentru București 2020-2024114, realizat de Camera de Comerț Americată
în România, poluarea aerului din capitală este extrem de ridicată comparativ cu celelalte capitale de la nivel
european.

SUMAR 2.4.1
 Între 2012-2016 anumite staţii de monitorizare nu au fost complet operaţionale
 Concentrațiile medii ale anumitor poluanți atmosferici (Pb, Cd, Ni, PM10) s-au menținut la valori
constante.
 Poluarea aerului de la nivelul municipiului București este ridicată, mai ales în zonele cu trafic intens
(emisii de Nox, compuși organici volatili nemetalici – NMVOC)

2.4.2. Calitatea factorului de mediu - Apa
La nivel naţional, comparativ cu ultimii 5 ani (2012 – 2016), volumul scurs al resurselor de apă în anul 2017 a
reprezentat 81.8 % față de media multianuală a stocului anual scurs în intervalul amintit.
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Fig. 87 Resursele de apă ale bazinelor hidrografice Argeș-Ialomița, în perioada 2012-2017
Sursa: APM București, Raport privind starea mediului Ilfov 2017

114

https://www.amcham.ro/download?file=mediaPool/uC2gNDk.pdf
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În ceea ce priveşte bazinele hidrografice care traversează regiunea şi reprezintă sursa de apă pentru populaţie
(în principal Argeş) se constată, că volumul scurs în anul 2017 pentru Argeş a reprezentat 75,7% față de media
multianuală a stocului anual scurs în intervalul amintit (sub media naţională), iar pentru Ialomiţa 91,6%.
Disponibilitatea anuală a apelor depinde în mare măsură de incidența evenimentelor secetoase.

Disponibilitatea actuală a resurselor de apă115
Principalele cursuri de ape care traversează regiunea Bucureşti-Ilfov, se află în gospodărirea SGA IlfovBucureşti 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, suprafaţa sa fiind de 865 kmp.
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 în spaṭiul judeṭului: Mostiştea, Câlnău, 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.
Calitatea apelor de suprafață
Substanţele periculoase din cursurile de apă cuantifică concentraţiile (medii anuale) de substanţe periculoase
prezente în cursurile de apă.116
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%).
Tabel nr. 1 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM (%)
Anul

2012

2013

2014

2015

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

2016

2017

Sursa: APM Bucuresti.
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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 volumului mediu de apă, generată de ansamblul factorilor
fizico – geografici.
116
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).
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Reṭeaua hidrografică a regiunii este prezentată ȋn harta de mai jos. Aici sunt ȋnscrise şi staṭiile hidrometrice
care monitorizează regimul hidrologic al reţelei hidrografice a judeṭului.

Fig. 88 Stațiile hidrotehnice de măsurare a debitelor de la nivelul regiunii București-Ilfov

SUMAR 2.4.2
 Resursele naturale de apă sunt relativ bogate, însă volumul apei disponibile este influențat de
condițiile climatice (scăderea debitelor râurilor Argeș și Ialomița, în anii 2012 și 2017, pe fondul
secetei)
 Se remarcă o tendință de scădere a ponderii concentrației substanțelor poluante
 În ultimii ani se remarcă reducerea numărului de secțiuni de monitorizare a calității apei.
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2.4.3. Calitatea factorului de mediu - Sol
În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 2016 de 101 563
ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate. Solurile predominante
din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită
capacităţii de tamponare bună. Cu toate acestea, au fost evidenţiate procese de distrugere sau poluare a
solului în zona canalului Argeş şi pe suprafeţe mici.
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. Adițional, 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.
Astfel, din totalul de 204 186 ha de terenuri agricole de la nivelul județului Ilfov, 50% reprezintă terenurile
folosite pentru agricultură și 47,9% terenuri arabile, în timp ce pronderi de sub 1% reprezintă terenurile
folosite pentru pășuni și fânețe, vii și livezi. În ceea ce privește terenurile neagricole (din totalul de 48 229
ha), cele mai extinse suprafețe sunt pădurile și vegetația forestieră (54,9%) și suprafețele ocupate de drumuri,
construcții etc (31,2%).
Tabel nr. 2 Repartiţia solurilor din Regiunea Bucureşti Ilfov pe clase de calitate şi tipuri în 2010

Nr.
Crt.

Clase de bonitate ale solurilor
Specific

1

Arabil

2

U.M.
ha

I
4508

II
72994

III
23901

IV
3873

V
4420

Total (ha)
109696

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

ha

4656

76396

26194

4234

4465

-

Total pe clase

Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu în 2010 în regiunea Bucureşti Ilfov preluare după Regia Naţionala a Pădurilor
ROMSILVA

SUMAR 2.4.3
 Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul
multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună
 Sursele de poluare ale solului sunt cu precădere antropice (depozitarea neadecvată de deşeuri
menajere şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzător; chimizarea unor terenuri şi
culturi agricole)
 Din totalul terenurilor agricole 50% reprezintă terenurile folosite pentru agricultură și 47,9%
terenuri arabile, iar din cele neagricole cele mai extinse suprafețe sunt pădurile și vegetația
forestieră (54,9%) și suprafețele ocupate de drumuri și construcții (31,2%)
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2.4.4. Protectia naturii şi biodiversitatea
2.4.4.1. Starea fondului forestier în regiunea Bucureşti-Ilfov
În 2017 la nivelul regiunii București-Ilfov suprafața forestieră era de 24 900 ha, valoare aflată în scădere față
de anul 2011 (25 000 ha). Cea mai mare suprafață este deținută de pădurile de foioase (24 800 ha).117
Directia Silvică Ilfov administrează ultimele fortărețe din vestiții 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 protecția mediului, dat fiind amplasamentul acestora în imediata
apropiere a Capitalei Romaniei, ele constituind astfel un adevarat filtru pentru noxele emanate și o adevarată
uzină de oxigen pentru aceasta.
Fondul forestier din Municipiului București se întinde pe o suprafață de 374 ha, iar cel din județul Ilfov pe o
suprafata de 18 785 ha. Speciile și grupele de specii ce intră în compoziția 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) și rășinoase 1%. Majoritatea pădurilor sunt tinere, 80% sunt în primele clase de varsta118,
având o creștere medie anuală de 5,7 mc/an/ha. 50% sunt arborete cu o productivitate mijlocie, 28% au o
productivitate superioara și numai 22% sunt de productivitate inferioară.
Posibilitatea pădurilor este de 74,6 mii mc, din care 57,1 mii mc produse principale, 10,2 mii mc produse
secundare și 7,3 mii mc produse de igienă. Padurile aflate în regiunea București-Ilfov sunt situate în zona de
câmpie forestieră, principala formă de relief întalnită fiind cea de câmpie plană, fiind amplasate la o
altitudinea medie de 80 m. Din totalul de 19 426 hectare administrate, 18 469 ha sunt acoperite cu pădure
fiind incluse în grupa I funcțională, și au de indeplinit ca funcție de protecție cea corespunzatoare categoriei
de agrement recreere, restul fondului forestier cuprinde terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică,
productie silvică, administrație silvică, curți, terenuri pentru impăduriri, neproductive, ocupații și litigii.
Suprafeţele de păduri regenerate in ultimii ani în judeţul Ilfov se află pe un trend descendent.
În anul 2017, la nivelul Direcţiei Silvice Ilfov, s-au realizat 95 ha regenerări naturale și 25 ha împăduriri şi s-au
executat lucrări de completări în plantaţii pe suprafată de 25 ha şi refacerea culturilor calamitate pe suprafata
de 0 ha.
Pentru intreținerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 842 ha lucrări de îngrijire, iar pentru
ajutorarea regenerării naturale s-au executat lucrări pe 813 ha constand în semănături și plantații, lucrări
pentru instalarea semitişului natural şi lucrări de întreținere. Pentru lucrările menţionate s-au folosit în total
550 mii buc puieţi forestieri.
2.4.4.2. Biodiversitatea și resursele naturale 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)119

117

INSSE: Tempo Online - AGR301A
I -22%, II -27%, III -31%
119
Ariile naturale protejate, conform O.U.G. nr. 57/2007, reprezintă zone terestre, acvatice și/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 altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală
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 favorabilă a speciilor de pasări
şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de pasări migratoare sălbatice.; Situri de importanță
118
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La nivelul regiunii București-Ilfov există 4 arii naturale protejate de importanță națională şi 5 arii naturale
protejate de importanță comunitară:
- Aria naturală protejată Lacul Snagov (100 ha
declarată prin Legea 5/2000)
- Aria naturală protejată Padurea Snagov (10 ha,
declarată prin Legea 5/2000)
- Aria naturală protejată Zona naturală protejată
Scrovistea (declarată prin H.G. nr.792/1990)
- Aria naturală protejată - Parc Natural
„Acumulare Văcăreşti” (decarată prin HG nr.
349/2016)
- Situl de importanță comunitară (ROSCI 0308) Lacul și Pădurea Cernica – 2011
- Aria de protecţie specială avifaunistică (ROSPA
0122) Lacul şi Pădurea Cernica (ROSPA 0122) –
2011
- Aria de protecţie specială avifaunistică (RO SPA
0044) Grădiştea – Căldaruşani – Dridu– 2007
- Situl de importanță comunitară (ROSCI 0224)
Scroviștea – 2007
- Aria de protecție specială avifaunistică RO SPA
0140 Scroviștea - RO SPA 0140 – 2011
Fig. 89 Ariile naturale protejate de la nivelul regiunii
București-Ilfov

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 atribuită în 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 importanță 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 - declarat sit de importanţă comunitară (ROSCI0122) şi sit de
importanță avifaunistică (ROSPA0122). Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este
asigurat de către APM Ilfov. Nu are plan de management.
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.120
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 ArgeșSabar, la care se adaugă resursele de apă termală în apropiere de Otopeni și Snagov.121 O atenție aparte

comunitară (SCI) reprezintă acele arii care, în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea
sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale.
120
INSSE: Tempo Online: AGR301A
121
C.J. Ilfov, Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, Partea a II-a: Analiza diagnostic
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trebui acordată resurselor geotermale, în cadrul regiunii este prezent rezvervorul geotermal OtopeniBucurești-Nord având o suprafață determinată de 300 𝑘𝑚2. Forajele de cercetare au arătat temperaturi ce
se încadrează între 58 și 84 grade Celsius și debitele între 22 și 35 l/s.122 Suprafaţa unde exista potenţial
geotermal din regiunea Bucureşti Ilfov este mare comparativ cu suprafaţa întregii regiuni (1811 kmp) însă
utilizarea acestor ape este redusă, fiind utilizată o singură sursă având debitul de 14 l/s din care se folosesc
cca. 50%. Rezultă utilizarea a numai 3% din debitul total disponibil în zonă.123
2.4.4.3. Spații 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.
,,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.”124 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.
În ceea ce privește spațiul verde urban, conform datelor publicate de Agenția Europeană de Mediu,
municipiul București indică o pondere de 6%, valoare superioară față de alte capitale europene precum Sofia
(4%), Roma (3%), sau Berlin (4%).125
Conform analizei realizate de Banca Mondială asupra spațiilor publice126 doar în Municipiul București există
650 de spații publice de tipul scuarurilor, piațetelor sau locurilor de joacă pentru copii care însumează 137
ha. Studiul evidențiază nevoia de intervenții pentru revitalizarea spațiilor existente, respectiv pentru crearea
unor noi spații dedicate petrecerii timpului liber, care să corespundă mai multor categorii de vârstă și care să
încurajeze interacțiuni între mai multe generații.

SUMAR 2.4.4
 Fond forestier bogat (24900 ha suprafața forestieră la nivelul Regiunii București-Ilfov)
 Pentru intreținerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 842 ha lucrări de îngrijire.
 Resursele naturale sunt diversificate (9 zone protejate - 4 arii naturale protejate de importanță
națională şi 5 arii naturale protejate de importanță comunitară)
 Media arborilor pe Bucureşti este de 0,88 arbori, faţă de recomandarea Uniunii Europene de 3
arbori pe cap de locuitor
 La nivelul Municipiului București se evidențiază nevoia de intervenții pentru revitalizarea spațiilor
existente, respectiv pentru crearea unor noi spații dedicate petrecerii timpului liber
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http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=450&lang=ro
Zaharia Carmen - Energia şi mediul, Editura Ecozone, ed II, 2006, pag 124
124
https://usr-bucuresti.ro/proiecte/parc-nou-sectorul-4/
125
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/percentage-of-total-green-infrastructure#tabgooglechartid_chart_11
126
SIDU BI - Analiza asupra spațiilor publice
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2.4.5. Schimbări climatice și riscurile
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 înregistrate între temperaturile medii anuale între
stația Băneasa (10.7) și Filaret (11.6) de 0,9 grade. În perioada 2013 -2017, au crescut atât temperatura
medie anuală (°C) faţă de normala climatoogică în medie cu cca 0,7-0,9 grade, cât şi diferenţele dintre stația
Băneasa și Filaret, la Filaret fiind cu cca 1,4 grade mai mare decat ce înregistrată la Băneasa.
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 Bucureștiul, 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).
Accentuarea schimbărilor climatice din ultimii ani au condus, pe lângă modificările de precipitații și
temperaturi medii și la creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice periculoase, astfel conform
rapoartelor anuale,127 în perioada 2016-2020 Centrul Național de Prognoză Meteorologică București a emis
un total de 3 877 de mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase, dintre care 3 265 atenționări de
cod galben, 553 amenințări de cod portocaliu și 59 de amenințări de cod roșu. Dintre toate acestea, la nivelul
anului 2018 se înregistrează cele mai numeroase mesaje de avertizare privind fenomenele meteorologice
extreme128, iar între 2019 și 2020 se evidențiază o creștere accentuată a atenționărilor de cod roșu, în total
fiind emise 54 de astfel de mesaje129.
În ceea ce privește riscul seismic, conform ,,Planului Național de Management al Riscurilor de
Dezastre’’,,România este considerată una dintre țările cu cea activă seismicitate din Europa, iar Bucureștiul
este considerat unul dintre cele mai vulnerabile 10 orașe ale lumii’’130 astfel, conform hărții hazardului seismic
(fig. 3),131 Regiunea București-Ilfov, este poziționată în zona riscului seismic de nivel mediu.
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Rapoarte anuale A.N.M. https://www.meteoromania.ro/despre-noi/raport-anual/
mai exact 1041, dintre care 955 avertizări de cod galben, 85 pentru cod portocaliu și 1 pentru cod roșu.
129
30 de avertizări în 2019 și 24 în 2020.
130
Comitetul Național Pentru Situații de Urgență – Planul Național de Management al Riscurilor de Dezastre (2020)
https://www.igsu.ro/Resources/COJ/ProgrameStrategii//pdf24_merged.pdf
131
Pavel F, Văcăreanu R, Douglas J, Radulian M, Cioflan C, Bărbat A (2016), O evaluare actualizată a hazardului seismic
probabilistic în cazul României și comparația cu abordarea și rezultatele proiectului SHARE. Geofizică pură și aplicată.
(Pure and Applied Geophysics), 173: 1881-1905
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Fig. 90 Harta hazardului seismic pentru România privind o valoare de vârf a accelerației terenului (ag) cu o probabilitate de
depășire de 10% în următorii 50 de ani, ceea ce corespunde unei perioade medii de revenire de 475 ani

De asemenea, conform PARR riscurile existente la nivelul regiunii sunt naturale, tehnologice și biologice după
cum urmează:
Riscuri naturale
Raportat analizei riscului la inundații, Municipiul București nu este expus fenomenului de inundare datorită
amenajărilor hidrotehnice efectuate la nivelul rețelei hidrografice.132 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 derivației 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
confluenţă133

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.134
În ceea ce privește riscul seismic, România indică cel mai ridicat grad de expunere135. 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.
În ceea ce privește Bucureștiul, acesta indică cel mai ridicat ,,risc seismic dintre toate capitalele europene şi
este unul dintre cele mai vulnerabile 10 oraşe din lume. Peste 60% din clădirile încadrate în Clasa I de risc
132

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București (2016)
Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Ilfov (2016)
134
Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Ilfov (2016)
133

135Banca

Mondială – Locuirea în România către o strategie națională în domeniul locuirii, Raport final August 2015
https://documents1.worldbank.org/curated/en/722941468586112365/pdf/106856-WP-v1-P150147-ROMANIAN-PUBLICRomaniaHousingRASOutputFinalHousingAssessmentROM.pdf
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seismic sunt situate în Bucureşti […]. Majoritatea locuinţelor din aceste blocuri de apartamente sunt
ocupate.’’136 Conform listei furnizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, în martie 2021 la nivelul municipiului existau 363 de clădiri încadrate în clasa I de risc, 373 de clădiri
încadrate în clasa II de risc, 116 încadrate în clasa a III de risc și 10 clădiri încadrate în clasa a IV-a de risc și
doar 101 dintre imobilele expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic au fost consolidate.137
Conform aceluiași studiu al Băncii Mondiale, cele mai multe clădiri supuse riscului seismic au fost construite
înainte de 1960
10
Clasa I de risc
seismic

116
363

Clasa II de risc
seismic
Clasa III de risc
seismic

373

Clasa IV de risc
seismic

Fig. 91 Numărul imobilelor încadrate în clasele de risc seismic la nivelul Municipiului București – martie 2021
prelucrare dupa https://amccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf

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, se evidențiază prezența a 33 de spitale/institute care au
laboaratoare de microobiologie, 97 de laboratoare de microbilogie autonome și 5 unități de cercetareproducție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase:
- Institutul de Microbiologie “Dr. I Cantacuzino”
- Institutul Națonal de Medicină Veterinară “L. Pasteur”
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”
- Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”
- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta”

136
137

Idem 95
https://amccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf
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SUMAR 2.4.5
 În perioada 2013 -2017, au crescut atât temperatura medie anuală (°C) faţă de normala
climatoogică în medie cu cca 0,7-0,9 grade, cât şi diferenţele dintre stația Băneasa și Filaret, la
Filaret fiind cu cca 1,4 grade mai mare decat ce înregistrată la Băneasa.
 Accentuarea schimbărilor climatice din ultimii ani au condus, la creșterea frecvenței fenomenelor
meteorologice periculoase, astfel în perioada 2016-2020 au fost emise un total de 3 877 de
mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase, dintre care 3 265 atenționări de cod galben,
553 amenințări de cod portocaliu și 59 de amenințări de cod roșu
 Regiunea București-Ilfov, este poziționată în zona riscului seismic de nivel mediu
 Au fost identificate surse de risc exploziv-incendiar, focar de risc chimic, precum și surse de risc
radiologic în localitățile aflate în proximitatea Capitalei reprezentate de existența operatorilor
economici din județ.

2.4.6. Gestionarea deşeurilor
În Bucureşti, gradul de conectare la serviciul de salubritate, se situează la procentul maxim de 100%.
(incepând cu anul 2014). Gradul de conectare al populației (rural + urban) din județul Ilfov la serviciul de
salubritate a crescut treptat de la an la an, astfel că în 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:138
- Depozitul IRIDEX, București, Sector1, Drumul Rudeni-Chitila nr.10;
- Depozitul VIDRA-ECOSUD, județul Ilfov; mai poate depozita până la 2 850 000 mc (în 2018)
- Depozitul GLINA-ECOREC, județul Ilfov. mai poate depozita până la 11 080 000 mc (în 2018)
Indicatorii privind deşeurile municipale, la nivelul Municipiului Bucureşti, pentru anul 2016 sunt următorii
-

Deşeuri municipale generate – 1 014 830 tone/an, respectiv 550,248 kg/loc/an.
Deşeuri municipale reciclate (inclusiv compostare) – 167 100 tone/an, respectiv 90,60 kg/loc/an.
Gradul de Reciclare realizat pentru deşeurile municipale a fost de 19,15%.

La nivelul județului Ilfov, în anul 2017, conform PJGD Ilfov139, a fost colectată o cantitate totală de deșeuri de
196,081 tone/an, mai mult cu aproximativ 3200 tone/an, față de anul 2016.

138

Planul de menţinere a calitatii aerului Ifov 2019-2023

139

https://adigidi.ro/wp-content/uploads/2020/06/9-Anexa_MP_SMID_IF.pdf
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2.4.7. Nivelul de zgomot140
Din măsurătorile efectuate de-a lungul timpului reiese că majoritatea activităților industriale/comerciale se
încadrează în ceea ce privește valorile limită stabilite pentru zona funcțională (65 db A), dar nu se pot încadra
în valoarea de 55 dbA ce nu trebuie depașită la fațada imobilului de locuit.

Fig. 92 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

Hărțile de zgomot au fost realizate pentru indicatorii LZSN și LN (niveluri acustice medii ponderate (A),
determinate prin modelare pentru totalul perioadelor de zi-seara-noapte, respectiv noapte dintr-un an).
Poluarea sonora care afectează cel mai mare număr de persoane provine din industrie și din circulația
mijloacelor de transport (tramvai) urmate de circulația autovehiculelor.

SUMAR 2.4.7
 majoritatea activităților industriale/comerciale nu se pot încadra în valoarea de 55 dbA, ce nu
trebuie depașită la fațada imobilului de locuit.
 Poluarea sonora afectează cel mai mare număr de persoane provine din industrie și din circulația
mijloacelor de transport (tramvai) urmate de circulația autovehiculelor.

140

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.
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2.5. ECONOMIA REGIUNII
2.5.1. PIB/locuitor
2.5.1.1. 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.3 PIB/locuitor în context european - euro/locuitor
2012
2013
2014
2015
Regiune
UM: euro pe locuitor

2016

2017

2018

2019

UE 27

25,700

26,000

26,600

27,500

28,200

29,300

30,200

31,200

BG 41 - Sofia

9,400

9,300

9,500

10,400

11,000

11,900

12,900

14,800

CH 01 - Praga

34,100

33,700

33,100

35,700

37,300

40,300

44,300

46,400

DE 30 - Berlin

32,800

33,200

34,400

35,700

37,500

38,900

40,500

42,300

HU 11 - Budapesta

21,900

21,800

22,400

22,900

23,800

26,400

28,200

30,900

AT 13 - Viena

47,500

47,400

47,600

48,100

49,600

49,600

51,300

52,700

PL 91 - Varsovia

22,100

22,500

23,400

24,400

24,100

26,600

28,400

30,500

RO 32 - București - Ilfov

15,500

16,900

17,500

19,400

20,200

22,200

23,900

26,400

Sursa: Eurostat 2021

Astfel, în perioada anilor 2012 - 2019 PIB-ul pe cap de locuitor în valori nominale (euro/locuitor) la nivelul
regiunii București-Ilfov prezintă un trend crescător, valoarea acestuia crescând cu 70% (cea mai mare creștere
în comparație cu celelalte regiuni de capitală selectate), de la 15.500 euro în anul 2012, la 26.400 euro în
2019.
În pofida evoluției impresionante, PIB-ul pe cap de locuitor în valori nominale (euro/locuitor) al regiunii ocupă
penultimul loc în topul celor 7 regiuni ale capitalelor europene analizate în anul 2019. Singura regiune a cărei
valoare este inferioară celei înregistrate în București Ilfov, fiind regiunea Sofiei cu doar 14.800 euro/locuitor.
Tabel Nr. 4 PIB/locuitor în context european - PPS/locuitor
2012
2013
2014
2015
Regiune
UM: PPS/locuitor

2016

2017

2018

2019

UE 27

25,700

26,000

26,600

27,500

28,200

39,300

30,200

31,200

BG 41 - Sofia

19,600

19,400

20,200

21,500

22,500

23,700

25,100

27,700

CH 01 - Praga

47,700

49,400

51,400

54,200

55,700

58,700

62,300

63,900

DE 30 - Berlin

30,700

30,900

32,000

33,000

34,600

35,900

37,200

38,200

HU 11 - Budapesta

37,300

37,300

38,200

38,500

39,000

41,200

43,800

47,100

AT 13 - Viena

43,100

42,900

42,700

43,300

44,300

44,000

45,500

46,400

PL 91 - Varsovia

38,000

38,700

39,700

41,500

42,200

44,600

46,900

49,800

RO 32 - București - Ilfov

32,700

33,500

34,200

37,300

39,400

43,200

45,100

49,700

Sursa: Eurostat 2021

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 3 lea în top, devansând
regiunile de capitală: Berlin, Budapesta, Viena și Sofia. Aceași ierahie se păstrează și în cazul ponderii PIB-ului
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pe locuitor în media UE (PPS/locuitor), regiunea București-Ilfov evidențiindu-se, de asemenea, cu un trend
crescător (de 52%), depășind Berlinul, Viena, 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 deși
activitatea nu se desfășoară aici.

160

149
AT13-VIENA

160

151

123

205

HU11BUDAPESTA

PL91VARȘOVIA

RO32BUCUREȘTIILFOV

89

100

PPS/LOCUITOR ÎN MEDIA UE

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 8,1%.141

UE-27

BG41-SOFIA

CH01-PRAGA

DE30-BERLIN

2019
Fig. 93 PIB/Locuitor în context european – PPS/locuitor în media UE, la nivelul anului 2019
Sursa: Eurostat 2021 – baza de date NAMA_10R_2GDP

2.5.1.2. PIB/locuitor în context național
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6,400
6,400
6,900
7,400
8,200
8,900

CENTRU

5,700
6,400
6,800
6,900
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7,900
8,700
9,600

NORD-VEST

5,000

4,200
4,500
4,700
4,900
5,300
6,000
6,600
7,200

6,400
6,700
7,000
7,500
8,200
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10,000
10,900

10,000

5,800
6,200
6,700
7,100
7,800
8,900
9,600
10,500

15,000

6,600
7,200
7,600
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8,600
9,600
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20,000

7,000
7,500
7,700
8,400
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9,900
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5,400
5,900
6,200
7,100
8,100
8,900
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16,900
17,500
19,400
20,200
22,200
23,900
26,400

În context național, PIB-ul pe cap de locuitor măsurat în euro/locuitor, prezintă o creștere uniformă de peste
50% 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 (11.500
euro/locuitor în 2019).
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Fig. 94 PIB-ul pe locuitor (euro/locuitor) la nivel național și pe regiuni de dezvoltare
Sursa: Eurostat 2021
141

Pentru anul 2019 valorile sunt estimative, întrucât la data prelucrării datelor (septembrie 2021) PIB-ul pe cap de
locuitor pentru anul 2018 nu era disponibil în baza de date a INSSE, ci doar estimativ pe Eurostat
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2.5.1.3. PIB/locuitor în context intraregional
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 înregistrată la nivel național
(6,600 euro/loc în anul 2012 și 10,500 euro/loc estimat pentru 2018), cât și pe cea de la nivel regional (15,700
euro/loc în anul 2012 și 24,200 euro/loc în anul 2018) pe întreaga perioada analizată.
PIB-ul pe locuitor în București a crescut cu aproximativ 61%, de la 16,900 euro/locuitor în anul 2012 la 27,000
euro/ locuitor în anul 2018, în timp ce la nivelul județul Ilfov acesta a crescut cu 24%, de la 9,700 euro/locuitor
în anul 2012, la 12,100 euro pe locuitor în anul 2018.
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22,700

25,000
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16,700

București

Ilfov

Fig. 95 PIB-ul pe locuitor (euro/locuitor) la nivel județean
Sursa: Eurostat 2021

2.5.1.4. Contribuția regiunilor la formarea PIB-ului național
În anul 2018, la formarea PIB-ului național, regiunea București Ilfov contribuia cu peste 27%, fiind urmată de
regiunile: Nord Vest, Sud-Muntenia și Centru cu o contribuție medie de 11-12%. Analizând și contribuția intraregională, 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.
Extra regiuni, 0.09%
Vest, 9.39%

Nord-Vest, 12.19%

Sud-Vest Oltenia, 7.46%
Centru, 11.25%

Nord-Est,10.40%

București - Ilfov, 27.29%

Sud-Est, 10.24%
Sud - Muntenia, 11.70%

Fig. 96 Contribuția regiunilor la formarea PIB-ului national - anul 2018
Sursa: Eurostat 2020 - date estimative pentru anul 2018142

142

Conform INSSE - “extra-regiunile se referă la platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale
(ambasadel şi consulatele române din străinătate)”.
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SUMAR 2.5.1
 În perioada 2012 - 2019 PIB-ul pe cap de locuitor în valori nominale (euro/locuitor) la nivelul
regiunii București-Ilfov prezintă un trend crescător, valoarea acestuia crescând cu 70%
 PIB-ului pe locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS/locuitor) indică
faptul că regiunea București-Ilfov devansează regiunile de capitală: Berlin, Budapesta, Viena și
Sofia
 PIB-ului pe locuitor intra-regional, indică diferenţe semnificative între București și Ilfov, respectiv
PIB-ul pe locuitor în București a crescut cu aproximativ 61%, din 2012 până în 2018, în timp ce la
nivelul județul Ilfov acesta a crescut cu 24%
 La formarea PIB-ului național, regiunea București-Ilfov contribuia cu peste 27%. Municipiul
București contribuie la formarea PIB-ului național cu aproximativ 25%, iar județul Ilfov cu doar 2
- 3%

2.5.2. 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 78%), urmată de cea a sectorului secundar (industrie și construcții) cu peste 21% și de cea a
sectorului primar (agricultura, silvicultura) cu doar 0,51% din VABR în anul 2017.
Agricultura
0.51%

Industrie
15.27%

Construcții
5.82%

Servicii
57.97%

Comerț
20.43%

Fig.97 Valoarea adăugată brută la nivelul regiunii
București Ilfov pe sectoare de activitate - anul 2017
Sursa: INSSE Conturi naționale regionale 2013-2017

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 –
2017 putem evidenția urmatoarele: agricultura
prezintă o evoluție pozitivă, triplându-și aproape
valoarea, de la 382.5 milioane lei în anul 2012 până
la 1084.9 milioane lei în anul 2017
Industria crește cu aproximativ 23,5% în perioada
analizată, chiar dacă între anii 2015 -2016 prezintă o
scădere aproape 3%.

Construcțiile prezintă aceași traiectorie oscilantă, dar cu o scădere per total de 3,5% și în plus se remarcă
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 2012-2017 fiind de peste 45%, 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 122329,7 milioane lei în anul 2017.
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Fig. 98 Evoluția valorii aduăgate brute pe principalele activități economice la nivelul regiunii București Ilfov
Sursa: INSSE 2020 http://www.insse.ro

SUMAR 2.5.2
 Valoarea adăugată brută regională (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 78%), urmată de cea a sectorului secundar (industrie și construcții)
cu peste 21% și de cea a sectorului primar (agricultura, silvicultura) cu doar 0,51% din VABR în
anul 2017
 Construcțiile prezintă aceași traiectorie oscilantă, dar cu o scădere per total de 3,5%
 Serviciile prezintă o creștere a valorii brute neîntreruptă în perioada analizată de aproape 50%
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2.5.3. Dezvoltare antreprenorială
Dinamica numărului de întreprinderi active în regiunea București-Ilfov este una pozitivă, în valori nominale
prezentând o creștere de aproximativ 24%, de la 114.816 întreprinderi active în anul 2012, la 142 514
întreprinderi active în anul 2019. Aceste valori regionale reprezentând o pondere de 24,1% din numărul total
de întreprinderi active înregistrat la nivel național. Analizând la nivel local, se observă că 81,3% din numărul
total de întreprinderi active existente la nivel regional se regăsesc în municipiul Bucuresti, restul de 18,6%
fiind în județul Ilfov.
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Fig.99 Număr întreprinderi active în regiunea București-Ilfov
Sursa: INSSE Tempo Online, INT101O, 2021

Analiza împărțirii întreprinderilor active pe clase de mărimi scoate în evidență faptul că aproximativ 89,9%
din numărul total de întreprinderi active în regiune, este reprezentat de microîntreprinderi cu până la 9
salariați, urmând cu aproximativ 8% întreprinderile mici cu până la 49 de angajați, 1,6% întreprinderile mijlocii
cu până la 250 angajați și restul de aproximativ 0,45% fiind întreprinderile mari cu peste 250 angajați.
1,63%

0,45%

7,96%

0-9 persoane

10-49 persoane

50-249 persoane
89,97%
250 persoane si peste

Fig.100 Întreprinderi active pe clase de mărime în regiunea București Ilfov (2019)
Sursa: INSSE Tempo Online, INT101O, 2021

Din punct de vedere al densității întreprinderilor active la 1000 de locuitori în regiunea Bucureşti Ilfov aceasta
este dublă faţă de media înregistrată la nivel naţional (30,36% media națională în anl 2019) şi în creştere cu
33% față de valoarea înregistrată în 2012.
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Fig. 101 Densitatea de întreprinderi la 1000 locuitori în regiunea București llfov
Sursa: Prelucrare ADRBI pe baza datelor INSSE Tempo Online, INT101O, 2021

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 83% din numărul total de întreprinderi active, iar din acesta comerțului are
aproximativ 27%.
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Agricultură, silvicultură și
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Construcții
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27,32%
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Fig. 102 Întreprinderi active pe sectoare de activitate în regiunea București Ilfov - anul 2018 –
Sursa: INSSE 2020 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 – 2019,
după cum urmează: în agricultură numărul total de întreprinderi prezintă o creștere de apoximativ 16%, de
la 910 întreprinderi active în anul 2012, la 1 056 în anul 2019. Industria crește ușor cu aproximativ 1,5%, de
la 8 267 întreprinderi active, la 8397 întreprinderi la finalul perioadei. Iar în domeniul construcțiilor numărul
de întreprinderi active crește cu 27,9%, de la 10 290 întreprinderi în 2012, la 13 170 întreprinderi în anul
2019.
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Aceași evoluție favorabilă se înregistrează și în cadrul sectorului terțiar, unde comerțul prezintă o creștere a
numărului de întreprinderi active de aproximativ 3,2%, de la 37.714 întreprinderi în 2012, la 38 941 în anul
2019. Serviciile se remarcă printr-o creștere impresionantă a numărului de întreprinderi active la nivel
regional, de peste 38,9%, de la 57 635 întreprinderi în anul 2012, la 80 060 în anul 2019.
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Fig.104 Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale în regiunea București Ilfov – partea 2
Sursa: INSSE Tempo Online, 2021

Numărul unităților locale active din regiune crește cu aproximativ 24% în perioada anilor 2012 – 2019, 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 3,2%.
Contrar creșterii moderate a numărului 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 48%).
Legat tot de investiții putem observa că industria și construcțiile au o scădere dramatică a investițiilor brute
în unitățile locale, în industrie, acestea scad cu 23%, iar în construcții cu 41%.
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 – 2018 cu peste 26%. Construcțiie prezintă un declin în ceea ce privește
numărul de personal de aproape 7%.
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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 aproape 60% în perioada anilor supuși analizei.
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Fig.105 Numări unități locale active, număr salariați, cifra de afaceri și investiții brute pe activități economice de bază

în regiunea București Ilfov
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Din punct de vedere al distribuției întreprinderilor active nou create pe regiuni de dezvoltare se constată că
cele înființate în regiunea București-Ilfov acoperă peste 20% din numărul total create la nivel național și
valoric depășește constant peste 20.000 – 25.000 întreprinderi anual.
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Fig.106 Întreprinderi active nou create pe regiuni de dezvoltare (2012-2018) – număr –
Sursa: INSSE Tempo Online, INT111C, 2021

Dinamica inființării întreprinderilor se transpune în rata de creare a întreprinderilor. Astfel, la nivelul regiunii
București Ilfov s-a situat în perioada analizată 2012 – 2018, 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.”143
Întreprinderile noi întâmpină dificultăţi în principal din cauza “lipsei fondurilor”, factor important atât în
desfăşurarea activităṭii cât şi în supravieţuirea unei întreprinderi144. 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.

PROCENTE

În anul 2018 regiunea Bucureşti-Ilfov înregistrează o scădere importantă a ponderii întreprinderilor nou
înfințate, care reușesc să se mențină active pe piață la un an de la înființare (de la 84,4% în 2012, la 67,9% în
2018).
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Fig. 107 Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare - anul 2018
Sursa: INSSE Tempo Online, INT111Y, 2021
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Sursa: INSSE – Publicații/seria statistică de întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor 2017
Sursa: INSSE – Publicații/seria statistică de întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor 2017
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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%, la nivel național, în perioada
analizată 2012 - 2018.
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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 2018 doar 8,3%.
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Fig.108 Ponderea întreprinderilor active nou create care fac investiții în primul an de activitate
Sursa: INSSE Tempo Online, INT111X, 2021

Ponderea entităților economice care au participat la acțiuni de internaționalizare este relativ redusă la nivelul
regiunii București-Ilfov, de doar 18,38%, cele mai importante valori regăsindu-se la nivelul regiunilor Nord Est
(28,5%) și Sud-Muntenia (28,4%).145
În ceea ce privește productivitatea muncii146 de la nivel regional, aceasta prezintă evoluție de peste 35%, de
la 112.87 mii lei pe persoană în anul 2012, la 154.18 mii lei pe persoană în anul 2017 și se situează în
permanență peste valoarea înregistrată la nivel național cu peste 60%. ,
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

154,18
136,48

120,19

125,75

60,87

65,71

70,19

75,11

2012

2013

2014

2015

112,84

București Ilfov

136,99

82,52

2016

România
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Sursa: INSSE 2020 http://www.insse.ro
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Raport Carta albă a IMM-urilor din România 2019, Ediția nr. 17, CNIPMMR, pag 117
Calculată ca raport între valoarea adăugată brută regională şi populaţia ocupată civilă
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SUMAR 2.5.3
 Aproximativ 89,9% din numărul total de întreprinderi active în regiune, este reprezentat de
microîntreprinderi cu până la 9 salariați
 În regiunea Bucureşti-Ilfov numărul cel mai mare de întreprinderi active se regăseşte în sectorul
terțiar (servicii și comerț), acoperind aproximativ 83% din numărul total de întreprinderi active
 Densitatea întreprinderilor active la 1000 de locuitori în regiunea Bucureşti Ilfov este dublă faţă
de media înregistrată la nivel naţional (30,36% media națională în anl 2019) şi în creştere cu 33%
față de valoarea înregistrată în 2012
 Întreprinderile active nou create din regiune acoperă peste 20% din numărul total al celor create
la nivel național
 Dificultati ale intreprinderilor nou înființate de a rămâne pe piață la un an după înființare
(scădere de la 84,4% în 2012, la 67,9% în 2018).

2.5.4. Întreprinderile inovatoare
Conform European Innovation Scoreboard 2021147 România se încadrează în rândul inovatorilor emergenți.
Scorul obținut de regiunea București-Ilfov este de 56,9, ocupând astfel poziția 197 din 240 regiuni analizate.

Fig. 110 Gradul de inovare al regiunilor la nivelul anului 2021
Sursa ADRBI, ArcGis 10.2.2, prelucrare date European Innovation Scoreboard 2021

147

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.
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În profil teritorial, regiunea București-Ilfov este un inovator emergent plus (+), performanța în inovare
crescând de-a lungul timpului (+12,4%), cu toate acestea înregistrează rezultate slabe la: numărul de IMM cu
inovații de produs/proces, IMM inovative ce colaborează cu alții, cheltuieli cu CD ale mediului de afaceri,
cheltuieli de inovare. Comparativ cu nivelul național, însă, regiunea deține principala poziție din perspectiva
activităților de inovare și cercetare la o distanță importantă de celelate 7 regiuni, următoarea poziție fiind
ocupată de regiunea Nord-Vest cu un scor de 31,4. Totuși, comparativ cu anul 2011 scorul obținut de regiune
a cunoscut o scădere cu 4,0 puncte.148
În profil teritorial, regiunea București-Ilfov ocupă prima poziție concentrând la nivelul anului 2018, 40% (1
691 întreprinderi) din întreprinderile inovatoare ale țării, urmată de regiunea Nord-Vest (22,3%).
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Fig. 111 Ponderea întreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare, în 2018
Sursa INS, tempo online, 2021, prelucrare proprie - INO101C

Astfel, evoluția numărului întreprinderilor inovatoare se află pe o pantă ascendentă (a se vedea graficul
următor): în intervalul analizat numărul unităților inovatoare din regiune a crescut cu 29,8% (de la 1186 în
2012 la 1 691 în 2018), iar numărul întreprinderilor noninovatoare a scăzut cu -5,2% (de la 5211 în 2012 la
4949 în 2018). Cu toate acestea, în 2018 ponderea unităților non-inovatoare din totalul întreprinderilor era
de 74,5%, respectiv 25,4% pentru întreprinderile inovatoare.
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Fig. 112 Întreprinderi inovatoare și non-inovatoare în cadrul regiunii București-Ilfov
Sursa INS, tempo online, 2021, prelucrare proprie - INO101C

Ponderea întreprinderilor inovatoare din sfera serviciilor a cunoscut o scădere ușoară de la 72,26% în 2012
la 66,4% în 2018. Pentru sectorul industrial, în 2018 ponderea întreprinderilor inovatoare era de 33,5%.

148

Comisia Europeana, (2021), European Innovation Scoreboard 2021, http://ec.europa.eu/
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IMM-uri inovatoare
În anul 2019 aproape 40% dintre IMM-urile de la nivel regional nu au alocat resurse pentru activitățile de
inovare, iar peste 20% dintre acestea au alocat maxim 5% din totalul investițiilor.
În ceea ce privește IMM-urile care inovează în funcție de obiectivul inovării, la nivel regional se observă faptul
că entitățile axate pe noile produse predomină în cazul regiunii Sud Muntenia (53,09%), regiunea BucureștiIlfov se află pe poziția a treia, cu o pondere de 36,7%. IMM-urile care au indicat activități de inovare asupra
noilor tehnologii dețin ponderi majoritare la nivelul regiunii Sud-Est (50%), la polul opus se află regiunea
București-Ilfov, cu doar 19,6%. Raportat entităților care s-au axat pe noi abordări manageriale și de
marketing, regiunea București-Ilfov se situează pe a doua poziție, cu 20,9%, după regiunea Nord-Vest care
indică o pondere de 28,1%. Agenții economici care se remarcă prin inițiative de modernizare a sistemului
informatic indică o pondere de doar 15,3% pentru regiunea București-Ilfov, în timp ce la polul opus se află
regiunea Nord Vest cu o pondere de 28,1%. Entitățile care se remarcă prin pregătirea resurselor umane
înregistrează una dintre cele mai reduse ponderi la nivelul regiunii București-Ilfov, de doar 12,8%, în schimb,
la polul opus se află regiunea Sud Vest Oltenia cu 26,1%. Firmele care nu se remarcă prin inițiative de inovare
dețin ponderi însemnate în regiunea București-Ilfov, de 22,6%, în schimb cele mai reduse se regăsesc în
regiunea Sud-Est (10%).149
Ca principale modalități de realizare a inovării în cadrul IMM-urilor, se remarcă acelea care realizează
inovarea prin: adaptarea și modificarea elementelor de noutate dezvoltate inițial de alte organizații, în
această situație regiunea București-Ilfov înregistrează una dintre cele mai reduse valori, de 29,8%, cele mai
ridicate ponderi sunt regăsite la nivelul regiunilor Sud Est (47,8%) și Sud Vest Oltenia (46,1%). Entitățile care
se evidențiază prin cooperarea cu alte organizații privind derularea activităților de cercetare dezvoltare
indică frecvențe superioare în regiunea Nord Vest (15,2%), în timp ce în regiunea București-Ilfov aceștia au
valori reduse, de doar 6%. Agenții economici care derulează în mod individual activități de cercetaredezvoltare se regăsesc în ponderi înemnate în regiunea București-Ilfov (30,9%), iar în cea mai redusă măsură
la nivelul regiunii Nord-Vest 15,2%. În ceea ce privește firmele care au preluat integral elemente de noutate
dezvoltate inițial de alte organizații acestea sunt concentrate în regiunea București-Ilfov (33,1%), în timp ce
cele mai reduse se regăsesc în Nord-Vest (23,6%). 150
Raportul Carta Albă a IMM-urilor din România 2019 evidențiază o pondere de doar 43% a IMM cu site propriu.
De asemenea, ca principale motive pentru utilizarea serviciilor online de către IMM-uri se remarcă:
comunicarea cu furnizorii sau clienții - o pondere de 71,7% din IMM-urile din regiune; obținerea de
informații despre mediul de afaceri - 46,5% din entitățile comerciale din regiune; promovarea produselor și
serviciilor – are o pondere de 60,2% în regiunea București-Ilfov; tranzacții sau plăți electronice regiunea
București-Ilfov prezentând una dintre cele mai reduse valori - 45,3%; facilitare a comunicării în cadrul firmei
50% din IMM din BI.151

149

Raport Carta albă a IMM-urilor din România 2019, Ediția nr. 17, CNIPMMR, pag 271
Raport Carta albă a IMM-urilor din România 2019, Ediția nr. 17, CNIPMMR, pag 275
151
Raport Carta albă a IMM-urilor din România 2019, Ediția nr. 17, CNIPMMR, pag 275
150
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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%).152 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%).
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.

497.219,00

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 internă153. Între 2012 și 2014 toate
categoriile de cheltuieli au înregistrat scăderi importante, excepție făcând cele destinate formării
profesionale.
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Fig. 113 Cheltuielile pentru inovare, pe elemente componente, la nivelul regiunii Buurești- Ilfov (mii lei)
Sursa INS, „Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială, 2021

Clasificarea tipurilor de cheltuieli pe activități economice surprinde următoarea situație: pe de-o parte în
cadrul sectorului industrial, cheltuielile de inovare (59 557 mii lei, respectiv 40,45%) s-au îndreptat cu
precădere către achiziția de utilaj, echipament, software și clădiri (40,45%), iar pe de altă parte, cheltuieli de
inovare realizare în sectorul serviciilor cheltuieli de inovare au fost realizate cu precădere pentru activități de
cercetare-dezvoltare internă (49,3%).

SUMAR 2.5.4
 Conform European Innovation Scoreboard 2021 regiunea București-Ilfov ocupă poziția 197 din
240 regiuni analizate, în ceea ce privește gradul de inovare regional
 Regiunea București-Ilfov este un inovator emergent plus (+)
 Regiunea București-Ilfov concentrează cel mai mare procent la nivelul anului 2018, 40% al
întreprinderilor inovatoare ale țării
 În anul 2019 aproape 40% dintre IMM-urile de la nivel regional nu au alocat resurse pentru
activitățile de inovare, iar peste 20% dintre acestea au alocat maxim 5% din totalul investițiilor

152

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
153
Adică activitățile care contribuie la creșterea volumului de cunoștințe și a utilizării lor în scopul realizării de produse
și procese noi și îmbunătățite
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2.5.5. Structuri de sprijinire a afacerilor și clustere
Parcuri industriale
La nivelul regiunii București-Ilfov, în 2020, existau patru parcuri industriale, 154 situate atât în municipiul
București, cât și în județul Ilfov, acestea oferind spații de birouri și de depozitare, precum și alte tipuri de
infrastructuri și echipamente care să susțină agenții economici, respectiv:
•
•
•
•

Parcul Industrial Metav, situat în Sectorul 1 (instituit prin Ordin MDP nr. 359/2002)
Parcul Industrial Sema, aflat în Sectorul 6 (instituit prin Ordin MAI nr. 130/2004, modificat prin Ordin
MIRA nr. 130/2004)
Parcul Industrial Emag, situat în orașul Chitila, județul Ilfov (instituit prin Ordin VPM MDRAP
2095/2019)
Parcul Industrial Ștefăneștii de Jos, aflat în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov (instituit prin
Ordinul VPM MDRAP nr. 2801/2019)

Incubatoar Tehnologic și de Afaceri
La nivelul regiunii București-Ilfov, conform Registrului entităților acreditate și autorizate provizoriu din
infrastructura de inovare și transfer tehnologic, din iulie 2018155, există trei incubatoare tehnologice și de
afaceri, care activează în domenii precum biotehnologii, biomateriale, TIC, textile și confecții, tehnologii șI
echipamente tehnice pentru agricultură și industrie alimentară, etc., respectiv:
Tabel nr.5 Incubatoare tehnologice și de afaceri la nivelul regiunii București-Ilfov

Denumire

Localizare

Forma de
organizare

Acreditare

Domeniu de activitate

sprijină sectorul privat care activează
Municipiul
în domenii precum: biotehnologie,
Fără personalitate
București,
Entitate acreditată
biomateriale, protecția mediului, TIC,
juridică
Sector 6
oferind consutanță și infrastructură
adecvată156
oferă un mediu favorabil pentru firme
INCUBATOR
Municipiul
de a-și desfășura activitatea. În
TEHNOLOGIC
Fără personalitate
București,
Entitate acreditată
prezent, în cadrul parcului au fost
ȘI DE AFACERI
juridică
Sector 3
incubate 26 de firme care activează în
ITA TEXCONF
domeniul textilelor și confecțiilor157
INCUBATOR
sprijină IMM-urile, firmele agricole
Municipiul
TEHNOLOGIC
Fără personalitate
mici și mijlocii și fabricanții de
București,
Entitate acreditată
ȘI DE AFACERI
juridică
echipamente din domeniul agriculturii
Sector 1
ITA-INMA
și industriei alimentare158
Sursa: Registrul entităților acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
Actualizat: iulie 2018, http://www.research.gov.ro159
INCUBATOR
TEHNOLOGIC
ȘI DE AFACERI
ITA BINNOTEH

154

https://www.mlpda.ro/pages/parcuriindustriale
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/infrastructura-de-inovaresi-transfer-tehnologic/2018/registru-entitati-itt-autorizate-provizoriu_acreditate-mci-iulie-2018.pdf
156
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-afaceri/
157
http://www.incdtp.ro/itatex.html
158
https://www.inma-ita.ro/
159
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/infrastructura-de-inovaresi-transfer-tehnologic/2018/registru-entitati-itt-autorizate-provizoriu_acreditate-mci-iulie-2018.pdf
155
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CIAF Innovation HUB este un centru incubator de afaceri înființat printr-un proiect finanțat de Banca
Mondială si implementat de catre Centrul Incubator Tehnologic de Afaceri (CITAf-ICTCM) in parteneriat cu
Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (INIMM), ce are drept scop sprijinirea afacerilor inițiate
de persoanele disponibilizate din armată, prin oferirea de spații și echipamente dar și de consultanță.160
Carbon Incubator este primul incubator de la nivel național destinat dezvoltării jocurilor, mai exact
incubatorul oferă sprijin financiar pentru inițiativele de proiect din domeniul industriei de gaming.
Centru de transfer tehnologic
La nivelul regiunii București-Ilfov există 11 centre de transfer tehnologic, dintre care 3 se află pe teritoriul
județului Ilfov, iar 8 pe teritoriul municipiului București, ce activează în diferite domenii precum: TIC, Mediu
și agricultură, electrotehnică, electronică, industrii creative, etc.
Tabel nr.6 Centre de transfer tehnologic la nivelul regiunii București-Ilfov
Domeniu de
Denumire
Locație
activitate

CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC, INOVARE ȘI
MARKETING (CTTIM-INFLPR)

CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC ICF

CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC - ICECHIM (CTTICECHIM)

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECRICA
(ICPE-CA)
CENTRUL RELEU DE TRANSFER
TEHNOLOGIC ȘI
CONSULTANȚĂ (ctt crttc)
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ - ECOIND

TIC, Fizica
laserilor, plasmei
și radiației, Spațiu
și securitate
Chimie-fizică;
Micro și nano –
materiale;
Protecția
mediului161
Bioresurse;
Biotehnologii;
Micro și nanomateriale;
Protecția
mediului162

Forma de
organizare

Acreditare

Județul Ilfov,
Orașul Măgurele

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Municipiul
București,
Sector 6

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Municipiul
București,
Sector 6

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Activități de CDI
în inginerie
electrică163

Municipiul
București,
Sector 3

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Mecanică fină;
Optică;
Mecatronică164

Municipiul
București,
Sector 2

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Protectia
mediului

Municipiul
București,
Sector 6

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

160

http://www2.ciaf.ro/
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4728/sistemul-de-cercetare-infrastructuri-de-cercetare-infrastructura-deinovare-si-transfer-tehnologic-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic
162
https://www.icechim.ro/ctt/
163
http://www.icpe-ca.ro/
164
https://incdmtm.ro/compartimente.php?action=sub&p=0&cID=104
161
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CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC PRO TRANSFER
CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC – INCDPM
BUCUREȘTI
CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC PENTRU
MATERIALE AVANSATE (CTT
AVANMAT)
CENTRUL DE TRANSFER
TEHNOLOGIC TTIPMDISS
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
BUCUREȘTI

Industrii creative

Protecția
mediului165

Municipiul
București,
Sector 1
Municipiul
București,
Sector 6

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Fără personalitate
juridică

Entitate
autorizată
provizoriu

Materiale
avansate166

Județul Ilfov,
orașul
Pantelimon

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Spatiu și
securitate; TIC;
sănătate ecotehnologii167

Județul Ilfov,
orașul Măgurele

Fără personalitate
juridică

Entitate
acreditată

Protecția
mediului

Municipiul
București,
Sector 6

Cu personalitate
juridică (conform
Hotărârii
253/2015168)

Entitate
autorizată
provizoriu

Sursa: Registrul entităților acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
Actualizat: iulie 2018, http://www.research.gov.ro

Centru de Informare Tehnologică
În cadrul regiunii București-Ilfov există 3 centre de informare tehnologică respectiv:
• Centrul de Informare Tehnologică CIT CENTIREM (activează în domeniul resurselor minerale, și nu are
personalitate juridică. Este localizat în orașul Măgurele, Județul Ilfov. Acesta nu se regăsește în Registrul
entităților acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
Actualizat varianta iulie 2018)
Tabel nr.7 Centre de Informare Tehnologică la nivelul regiunii București-Ilfov

Denumire

Localizare

Forma de
organizare

Acreditare

Domeniu de activitate

CENTRU DE
Municipiul
Fără
Entitate
activează în domeniul energiei, TIC,
INFORMARE
București,
personalitate
acreditată
inginerie electrică169
TEHNOLOGICĂ CIT
Sector 3
juridică
–
TE – ICPE
CENTRU DE
Municipiul
Cu
Entitate
activează în domeniile: statistică
INFORMARE
București,
personalitate
acreditată
economico-socială; modelare fenomene
TEHNOLOGICĂ CITSector 2
juridică
economice și sociale; marketing170
IRECSON
Sursa: Registrul entităților acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
Actualizat: iulie 2018, http://www.research.gov.ro
165

https://www.incdpm.ro/production/ro/directia-stiintifica/centrul-de-transfer-tehnologic
https://imnr.ro/avanmat/
167
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/infrastructura-de-inovaresi-transfer-tehnologic/2018/registru-entitati-itt-autorizate-provizoriu_acreditate-mci-iulie-2018.pdf
168
https://lege5.ro/Gratuit/gy2dmnzyge/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-protectia-mediuluibucuresti-hotarare-253-2015?dp=g43tonzuhazds
169
http://www.marketwatch.ro/articol/3232/Centrul_de_informare_tehnologica_targuri_si_expozitii_ICPE/
170
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/infrastructura-de-inovaresi-transfer-tehnologic/2018/registru-entitati-itt-autorizate-provizoriu_acreditate-mci-iulie-2018.pdf
166
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Parcuri științifice și tehnologice
La nivel regional, se înregistrează existența a două parcuri științifice și tehnologice, respectiv:
Tabel nr.8 Parcuri științifice și tehnologice la nivelul regiunii București-Ilfov

Denumire

Localizare

Parcul Știinţific şi Tehnologic
pentru Micro şi Nanotehnologii
MINATECH RO

municipiului
București

Măgurele Scince Park

județul Ilfov

Domeniu de activitate
are ca principale activități specifice realizarea de
prototipuri, oferirea serviciilor tehnologice,
cursuri de instruire în domeniul microsistemelor,
micro și nanotehnologiilor și al microingineriei,
cercetare-dezvoltare-inovare, etc.171
își desfășoară activitatea în domeniul cercetării în
fizică. Parcul vizează concentrarea activităților de
cercetare și valorificarea rezultatelor și a
produselor de cercetare obținute în scop
economic.172

Incubatoare de afaceri
Ilfov Busineaa Hub se află pe teritoriul orașului Otopeni, județul Ilfov și a fost fondat de Consiliul Județean
Ilfov. ,, Incubatorul de afaceri va acoperi ciclul de pre-incubare – incubare –accelerare cu scopul selectării și
formării unor operatori economici ce vor funcționa inclusiv în cadrul Măgurele Science Park.’’173
Centre de afaceri
Regiunea București-Ilfov indică existența a numeroase centre de afaceri, majoritatea aflate pe teritoriul
municipiului București, dar și în județul Ilfov, care sprijină desfăsurarea activităților de business, prin oferirea
de spații și echipamente.
La nivelul municipiului București putem menționa următoarele centre de afaceri: IRIDE Business Park, Novo
Park, West Gate Park, Petrom City, BOC Tower, Riverplace, City Gate, Sky Tower, Platinum Business &
Convention Center, Floreasca Park, Floreasca Business Park, AFI Park, S-Park, Green Gate, Conect Business
Park, BRD Tower, Bucharest Financial Plaza, Baneasa Business&TP, City Offices, Bucharest Business Park,
Anchor Plaza, Tower Center, America House, BOB Tower, The Lakeview, Nusco Tower, North Gate, Victoria
Park, Charles de Gaulle Park, Art Business Center 7, Green Court A, Hermes BC, Euro Tower, Floreasca Office,
River Plaza, Metropolis Center, Central Business Park, UniCredit HQ, Crystal Tower, Opera Center, Europe
House, Multigalaxy BC I, Phoenicia Business Center, Pipera Business Tower, Bucharest Corporate Center,
Băneasa Business and Technology Park, Băneasa Business Center.
Pe teritoriul județului Ilfov amintim de: Global City, North Center I, II, Cubic Center, Twin Towers Barba
Center, Swan Office Park.
La nivelul regiunii București-Ilfov regăsim și alte structuri de sprijinire a afacerilor precum:
•

Structuri care sprijină start-up-urile să își crească rapid businessul prin realizarea programelor de
accelerare: MVP Academy, Orange Fab, Techcelerator.

171

https://www.minatech.ro/articol.htm
https://www.magurelesciencepark.ro/despre-noi/
173
https://www.magurelesciencepark.ro/tag/ilfov-business-hub/
172
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•

Acceleratoare de afeceri, acestea reprezentând, conform Legii 102/2016174, ,,incubatorul de afaceri
care asigură accesul la fonduri în etape, pentru rezidenţi, în scopul lansării pe piaţă a unui produs sau
serviciu într-o perioadă scurtă de timp’’, în acest sens putem menționa: Gemini Solutions Foundry,
Privacy Accelerator Program, Founder Institute Bucharest Innovation Labs (pre-accelerator).

HUB-uri
La nivelul regiunii București-Ilfov se înregistrează existența a 18 hub-uri de afaceri, toate aflându-se pe
teritoriul municipiului București. Acestea oferă spații de lucru și infrastructura necesară pentru sprijinirea
activităților de anteprenoriat, astfel hub-urile de la nivelul regiunii acoperă domenii precum: antreprenoriat
și inovare (Impact Hub); antreprenoriatul de proiecte online (WeLoveDigital); Networking, finanțare și
mentorat (Ingenius-Hub); anteprenoriatul în noile tehnologii (Tech Hub); industrii creative (Nod Makerspace;
360hub) și co-working și networking (City Hub; The Office Hub; ApTI Digital Hub; Pura Vida Hub Bucharest;
The Hub Bucharest; Youth hub; FlashHub; Hub CAFE Floreasca; Coworhing București; ThinkSpace;
TheAtelier.ro – Cowork Cafe; MobileHub).
Digital Innovation Hub (DIH)
Digital Innovation Hub reprezintă o structură care vizează creșterea competitivității dintre companiile de la
nivelul unei regiuni de dezvoltare, prin îmbunătățirea produselor și proceselor, folosind tehnologii digitale.175
Digital Innovation Hub se află pe teritoriul municipiului București și este ,,primul centru de inovare prin
digitalizare din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia.’’176 Acest centru de inovare are drept scop principal
sprijinirea avansului tehnologic și dezvoltarea parteneriatelor cu diferite sectoare de activitate, ,,de la
educație și industrii creative, până la agricultură.’’177
Clustere
Conform datelor prezentate de Secretariatul European pentru Evaluarea Clusterelor (ESCA)178, pe teritoriul
țării se reliefează existență a 76 de clustere care au obținut distincții, mai exact, 3 dintre acestea au obținut
distincția de aur, 9 distincția de argint și 5 distincția de bronz.
La nivelul regiunii București-Ilfov, în anul 2020 existau 20 de clustere:
Tabel nr.9 Clustere la nivelul regiunii București-Ilfov

Denumire

Domeniu de activitate

IND AGRO Pol - Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mașini și Instalații Destinate
Agriculturii și Industriei Alimentare

distincția de argint - reunește principalii actori (128 de membrii) din
sectorul agroindustrial și din sectoarele conexe, ca biochimia,
energie regenerabilă, materiale avansate, TIC, etc.179

ELINCLUS Electronic Innovative
Cluster

eticheta argint - claster reprezentat de IMM-uri care activează în
dezvoltarea produselor electronice utilizate în: telecomunicații,
măsurători de înaltă precizie, sisteme inteligente, etc.180

174

Legea 106/2016 care reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri,
Capitolul I, Art. 3, pct. g
175
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23344/lansarea-primului-digital-innovation-hub-din-regiunea-nord-est-inluna-martie-la-iasi-afla-cum-poti-aplica
176
https://smartcitymagazine.ro/2019/04/10/digitalizarea-are-acum-un-centru-de-inovare/
177
https://smartcitymagazine.ro/2019/04/10/digitalizarea-are-acum-un-centru-de-inovare/
178
www.cluster-analysis.org Baza de date accesată la data de 10.04.2020
179
http://www.inma.ro/indagropol/index_files_ro/index.htm
180
http://elinclus.ro/despre-elinclus/
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Regional Cluster Bucharest
„MECHATREC”

etichet de argint - sprijină crearea de parteneriate public-privat
între entități în vederea dezvoltării durabile a industriei textile. 181
eticheta de argint - activează îndomeniul high-tech și al
mecatronicii.182

Magurele KET Cluster Clara

activează în domeniul High-tech

Bucharest Furniture Design Cluster

activează în sectorul creativ și mobilă

Romanian Textile Concept Cluster

Medical Cluster „Health Romania”

TRACIALAND Network of clusters

reunește o serie de actori din domeniul sanitar (unități sanitare,
furnizori de servicii medicale, unități de învățământ superior,
organizații, etc.), cu scopul de a dezvolta serviciile medicale, în
interesul pacienților.183
oferă producătorilor și operatorilor locali posibilitatea de a-și
promova și comercializa produsele din sfera alimentară184

BIOGASINNO Association

activează în domeniul energiilor regenerabile

Smart Cluster Alliance Danube
Cyber Security Alliance DACSA

activează în domeniul TIC

Control & IT

Start Inovare

reunește membrii care activează în domenii precum cel al:
Sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor de automatizare, TIC,
etc.185
vizeazează creșterea competitivității economiei românești, activând
în domeniul energiei și al mediului186

Dunarea turistica Cluster

vizează sectorul turismului

ROHEALTH - Clusterul pentru
sănătate și bioeconomie

eticheta de argint187- are drept scop sprijinirea cooperării dintre
entitățile care activează în domeniul sănătății și al bioeconomiei.188
vizează concentrarea rezultatelor cercetărilor științifice din cadrul
Platformei de Fizică de la Măgurele189

MAGURELE HIGH TECH
ECOIND

activează în domeniul ecologiei industriale

Creative Bucharest Cluster

domeniul sectoare creative

DRIFMAT Cluster

eticheta de bronz - au drept misiune studiul proprietăților fizice ale
materialelor noi conectate la produse și dispozitive de înaltă
tehnologie190

Pol de Competitivitate 100b CITY

domeniul sectoarelor creative

ANAMOB - Cluster de Transfer
Tehnologic și Inovare Digitală

activează în domenii precum High-tech, inovare și agro-food

181

http://www.romanian-textile.ro/?page_id=456
https://www.clustermechatrec.ro/wp-content/uploads/2017/11/Pliant-CLUSTER-MECHATREC-RO.pdf
183
https://www.sanatateromania.ro/prezentare/
184
https://www.tracialand.ro/about-us/
185
http://www.control-it.ro/
186
http://startinovare.ro/despre/despre-noi/
187
https://www.cluster-analysis.org/silver-label/?country=9e8fb91d962048b699b90d7b063c5346
188
https://rohealth.ro/
189
http://www.mhtc.ro/ro/
190
https://infim.ro/despre-noi/misiune/
182
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Raportat clusterelor membre în CLUSTERO191, la nivel național, la începutul anului 2020, există 47 de membrii,
dintre care 2 la nivelul județului Ilfov (Start Inovare, DRIFMAT) și 6 la nivelul municipiului București (INDAGRO
POL, ROMANIAN TEXTILE CONCEPT, MECHATREC, ELINCLUS, CONTROL & IT, ROHEALTH CLUSTER)

SUMAR 2.5.5
 La nivel regional se înregistrează prezența unui număr important de structuri de sprijin pentru
afaceri, atât publice, cât și private, cu specializări în diverse sectoare economice și oferind o
pluralitate de servicii, de la transfer tehnologic la suport logistic și spații. Acestea includ: 4 parcuri
industriale, 4 incubatoare tehnologice și de afaceri, 1 centru incubator de afaceri, 11 centre de
transfer tehnologic, 3 centre de informare tehnologică, două parcuri științifice și tehnologice, 1,
o gamă largă de centre de afaceri, 18 hub-uri de afaceri, 1 Digital Innovation Hub și 76 de
clustere.

2.5.6.Investiții străine directe și comerț exterior
La nivel național, investițiile străine directe (ISD) au crescut cu 39,5%, de la 59126 milioane euro în anul 2012,
la 82528 milioane euro în anul 2019, iar la nivelul regiunii București-Ilfov creșterea este în linie cu media
națională, deși spre deosebire de nivelul național, s-a înregistrat o scădere (cu -6,6%) în anul 2019 față de
2018.
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Figura Nr. 114 Investiții străine directe în regiunea București Ilfov – 2012 - 2019
Sursa: BNR – Publicația - Investiţiile străine directe în România

Privitor la repartizarea soldului ISD pe regiuni de dezvoltare se constată orientarea ISD cu precădere către
regiunea București Ilfov (peste 60% în anul 2019). 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 greenfield192 acoperă un procent de
38%, mai exact din 88 304 milioane euro în anul 2019. Ca și în cazul soldului ISD total, cea mai mare parte a
investițiilor străine directe în întreprinderi greenfield se concentrează, ca și ansamblul ISD, în regiunea
București-Ilfov (62,0% din soldul ISD în întreprinderi greenfield).

191

http://clustero.eu/members/

192

Înființarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiții pornite de la zero).
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Fig. 115 Ponderea investiților străine directe în total ISD național (2019)
Sursa: BNR – Publicația - Investiţiile străine directe în România

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 56% în perioada
analizată, 2012 – 2018, de la 11.388 milioane euro în anul 2012, la 17.851 milioane euro în anul 2018.
Acest lucru se datorează creșterii importurilor cu peste 53%, de la 20.630 milioane euro în anul 2012, la
31.651 milioane euro în anul 2018, exporturile crescând și ele cu aproape 50%, 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,
contribuția regională la exportul total de la nivel național fiind de peste 20%.

SUMAR 2.5.6
 Creșterea columului ISD (+39,5%), atât la nivel național cât și la nivelul regiunii București-Ilfov în
perioada 2012-2019
 În perioada 2018-2019 volumul ISD de la nivel regional a scăzut cu -6,6%
 Concentrarea ISD naționale în regiunea București-Ilfov (peste 60% în anul 2019)
 Cea mai mare parte a investițiilor străine directe în întreprinderi greenfield se concentrează în
regiunea București-Ilfov (62,0% din soldul ISD în întreprinderi greenfield)
 Contribuția regională la exportul total de la nivel național este de peste 20%.
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2.5.7. Indicele competitivității regionale193
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.10 Indicele Competitivității Regionale 2019

ICR

Scor/
100

Poziție/
268

PIB/loc
(PPS)

Clasament
PIB/268

Etapa
dezvoltare
(1 - 5)

-0,79

-0.42

44.29

181/268

78

173/268

3

0,51
0,75
0,03
0,58
-0,04
-0,35

0,43
0,59
-0,02
0,61
0,23
-0,10

75.61
81.69
59.12
82.49
68.30
55.92

69/268
32/268
139/268
29/268
105/268
151/268

132
106
103
131
151
139

32/268
83/268
92/268
34/268
19/268
25/268

5
4
4
5
5
5

Regiune

Pilon
Bază

Pilon
Eficiență

Pilon
Inovare

Sofia

-0,82

-0,03

Praga

0,15
0,72
-0,63
0,65
-0,56
-1,07

0,49
0,44
0,25
0,61
0,70
0,43

Berlin
Budapesta
Viena
Varsovia
BucureștiIlfov

Sursa: Comisia Europeană 2020 - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3

Din punct de vedere al indicelui competitivității regionale în anul 2019, regiunea București Ilfov este regiunea
din Romania cu cel mai mare scor (55.92 din 100 maxim posibil) și singura regiune romanească încadrata în
cel mai înalt stadiu de dezvoltare (5), dar se afla abia pe locul 151, din 268 de regiuni europene. Spre
deosebire de ICR 2016, regiunea București Ilfov a avansat 10 poziții, atunci scorul obținut a plasat-o pe locul
161 din 263 regiuni.
În ceea ce privește analiza nivelului de competitivitate pe subindicatori 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 dimensiunea pieței și eficiența pieței muncii.
În teorie, o regiune cu performanțe peste medie în ceea ce privește subindicatorul inovării se așteaptă să
înregistreze rezultate bune sau foarte bune în cazul subindicatorilor grupului de bază și cei 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
subindicatorul eficienței pieței muncii și cel al inovarării, dar la capitolul subindicatorilor economici de bază
(instituții, infrastructură, sanătate, educație) mai are foarte multe lucruri de îmbunătățit
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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 2019 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.
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Ilfov

Fig. 116 Indicele competitivității regionale 2016 pe piloni
Sursa: Comisia Europeană 2020 - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#3

SUMAR 2.5.7
 Regiunea București Ilfov este regiunea din Romania cu cel mai mare scor (55.92 din 100 maxim
posibil) și singura regiune romanească încadrata în cel mai înalt stadiu de dezvoltare (5) (anul
2019)
 Din punct de vedere al indicelui competitivității regionale, București-Ilfov se afla abia pe locul
151, din 268 de regiuni europene
 Bune scoruri în ceea ce privește (indicatorii) educația de bază și instituții, dimensiunea pieței și
eficiența pieței muncii
 În ceea ce privește subindicatorii economici de bază (instituții, infrastructură, sanătate, educație)
regiunea București-Ilfov mai are foarte multe lucruri de îmbunătățit
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2.6. TURISMUL ȘI CULTURA
2.6.1. Patrimoniul natural protejat
Patrimoniul natural194 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)195.
Zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr. 792/1990) conservă specii de
floră și faună de importanță biologică.196
Aria naturală protejată Pădurea Snagov este o rezervație naturală științifică de tip
geobotanic și forestier, cu o suprafață de 10 ha197 în care se regăsesc exemplare de stejari,
frasini și tei monumentali. 198 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.199 Parcul s-a
format pe amplasamentul amenajării hidrotehnice ”Lacul Văcărești” și adăpostește un
ecosistem variat aici regăsindu-se cu aproximație: 150 de specii de păsări; 331 de specii de
plante; 13 specii de mamifere; 12 specii de moluște etc.

SUMAR 2.6.1
 Existența în regiune a unor arii protejate de interes național, arii de protecție specială
acvifaunistică și situri de importanță comuniară: Situl de Importanță Comunitară Scroviștea, Situl
Natura 2000, Grădiștea-Căldărușani-Dridu, Zona naturală protejată Scroviştea, Aria naturală
protejată Pădurea Snagov, Parcul Natural Văcărești

194

Patrimoniul natural înglobează totalitatea componentelor fizico-naturale, floristice sau faunistice care
prezintă o mare importanță estetică sau științifică. Existența patrimoniului natural dintr-un teritoriu
contribuie la creșterea atractivității arealului din punct de vedere turistic. - ONU – Convenția privind protecția
patrimoniului mondial, cultural și natural 1972
195

http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-bucuresti-ilofv/ariide-protectie-speciala-avifaunistica/situl-de-importanta-avifaunistica
196
http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-bucuresti-ilofv/ariiprotejate-de-interes-national/arii-de-interes-national
197
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – zone protejate
198
http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=art hicle&id=14&Itemid=129&lang=ro
199
https://parcnaturalvacaresti.ro/parcul
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2.6.2. Patrimoniul cultural construit protejat și infrastructurile culturale
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 orașul 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.
Municipiul București concentrează 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. Cele mai numeroase obiective de patrimoniu sunt clădirile civile urbane200 și bisericile201,
la care se adaugă inclusiv o serie de ansambluri precum Ansamblul „Grădina Cișmigiu” (suprafață de 157 287
mp din care suprafața construită 22 216 mp) - monument istoric al cărui plan inițial datează din 1846.
Gestionarea defectuoasă a patrimoniului, nerespectarea legislaţiei, intervenţii neavizate au dus la
introducerea Bucureștiului în anul 2016 pe lista World Monuments Watch la categoria situri istorice în
pericol: mediul urban bucureștean este amenințat de fenomenul de abandon și de demolarea clădirilor
istorice, dezvoltarea necontrolată și reabilitarea necorespunzătoare.202
În ceea ce privește oferta culturală, regiunea București-Ilfov, deține la nivel general un număr important de
instituții care activează în sectorul cultural, în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare, mai exact 19,5% 203
din totalul instituțiilor și companiilor de spectacole. De altfel, numărul de spectacole și concerte susținute în
cadrul acestora a cunoscut o creștere continuă ajungându-se în anul 2019 la un număr de 7 103, în creștere
cu 1 533 față de anul 2012. În aceiași măsură și numărul locurilor disponibile în structurile destinate
spectacolelor și concertelor a crescut numărând în prezent 15 449 locuri, respectiv 29,3% din totalul național.
Cu toate acestea, pe teritoriul regiunii București-Ilfov există un număr relativ modest de teatre publice, mai
exact 15,204 concentrate exclusiv în Capitală, și 14 teatre private.205
În ceea ce privește mersul la teatru, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se
evidențiază în cazul regiunii București-Ilfov, un consum cultural ridicat în raport cu celelalte regiuni. Astfel
București-Ilfov se situează pe prima poziție după numărul anual de spectatori și auditori la reprezentații
artistice, în anul 2019 fiind înregistrați 1 011 160 de participanți în rândul spectacolelor de teatru.206 Din
punct de vedere al dinamicii temoprale, se observă o creștere constantă a consumatorilor de spectacole de
teatru, numărul spectatorilor crescând cu 47% față de anul 2012 (de la 685 558 de spectatori în 2012, la 1
011 160 în anul 2019), cu toate acestea criza sanitară și-a pus puternic amprenta negativă asupra activităților

200
201
202

spre exemplu Palatul Ghica-Tei, Palatul Știrbei, Ateneul Român etc.
spre exemplu, Biserica Curtea Veche, Biserica Mărcuța, Ansamblul Mănăstirii Plumbuita, Biserica Antim, etc.

https://www.wmf.org/watch

203

Însumând următoarele tipuri de instituții culturale, conf. INSSE Tempo Online: Teatre Dramatice și de Păpuși, Opere, Muzicale de
estradă și de operetă, Filarmonica și orchestre simfonice, Orchestre populare, Circ și alte tipuri de unități culturale.
204 Baza de date INSSE Tempo Online – ART103C (2017) accesat în ianuarie 2022. S-au luat în calcul instituțiile și companiile de
spectacole atât Dramatice, cât și de Păpuși și marionete
205 Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026, (2016), https://arcub.ro/wpcontent/uploads/2021/03/Strategia_culturala_web_fin2-2.pdf
206 Baza de date INSSE Tempo Online – ART112B (2019) accesat în ianuarie 2022. S-au luat în calcul atât numărul spectatorilor din
instituțiile Dramatice, cât și de Păpuși și marionete
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culturale din regiune, numărul spectatorilor de la nivel regional, în anul 2020, scăzând cu -71% fată de anul
precedent și cu -57% față de anul 2012 (fig. 140).
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Fig. 117 Numărul spectatorilor în cadrul teatrelor și evoluția acestora comparativ cu anul precedent, de la nivelul
regiunii București-Ilfov
prelucrat după INS tempo online: ART112B – ianuarie 2022
* S-au luat în calcul atât numărul spectatorilor din instituțiile Dramatice, cât și de Păpuși și marionete

În ceea ce privește oferta cinematografică
aceasta este dezvoltată în regiunea BucureștiIlfov, aici fiind regăsite cel mai mare număr de
cinematografe comparativ cu celelalte regiuni
de dezvoltare, mai exact 16 în anul 2019.
Totodată regiunea se bucură și de poziția
fruntașă în ceea ce privește totalul numărului
de spectatori din sălile de cinema, în anul
2019 fiind înregistrați 458 700 de persoane,
reprezentând 35% din totalul spectatorilor de
la nivel național din anul de referință.
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Preferința pentru consumul cinematografic
Fig. 118 Ponderea spectatorilor din sălile de cinema din
este evidențiat și în studiul Institutului
totalul național, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pentru
Național pentru Cercetare și Formare
anul 2019
Culturală, privind Experiența și practicile
Prelucrat după INS Tempo Online: ART110B – ianuarie 2022
culturale de timp liber (2019),207 unde în anul
2019, 39% dintre locuitorii intervievați, de la nivelul Municipiului București, au semnalat că printre practicile
lunare de petrecere a timpului liber se numără mersul la cinematograf.
În cadrul instituțiilor culturale publice amintim și muzeele. În Regiunea București-Ilfov sunt înregistrate un
număr modest de muzee și colecții publice (de 47). La nivelul Strategiei Culturale a Municipiului București
însă se semnalează ca fiind printre principale probleme existența unui număr redus de ,,spații de expoziții
temporare sau neadaptate profilului activității.’’208
Astfel, din punct de vedere al numărului vizitatorilor anuali, regiunea București-Ilfov se află pe a treia poziție
în plan național, cu 2 147 287 persoane în 2017209, în urma regiunilor Centru (4 711 887 vizitatori în muzee)
207

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Barometru de consum cultural 2019 - Experiența și practicile culturale
de timp liber, 2019, ISSN 2393-3062, https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2020/12/BCC2019-web-final.pdf
208
Strategia
Culturală
a
Municipiului
București
2016-2026,
(2016),
https://arcub.ro/wpcontent/uploads/2021/03/Strategia_culturala_web_fin2-2.pdf
209 A fost ales anul de referință 2017 pentru indicatorul ART113B - Vizitatori in muzee si colectii publice, întrucât baza de date INSSE
nu dispune de valori mai recente de anul 2017 în ceea ce privește indicatorul ART104B - Muzee si colectii publice, utilizat anterior.
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și Nord-Est (cu 2 433 787 vizitatori). Totuși în conformitate cu studiul elaborat de Eurostat Culture Statistics
– 2019 edition210, în anul 2018, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti a fost cel mai vizitat muzeu de la
nivel național, înregistrând 880 000 de vizitatori.
Așa cum a fost precizat și anterior, criza sanitară a influențat negativ și deplasările în scopul vizitării muzeelor.
Astfel, pentru regiunea București-Ilfov numărul vizitatorilor s-a redus în anul 2020, față de anul 2012 cu -44%,
iar pentru anul anterior (2019) cu -64%211. Astfel se poate observa faptul că regiunea București-Ilfov a fost
cea mai afectată regiune de la nivel național în ceea ce privește vizitele la muzeu.
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Fig. 119 Numărul vizitatorilor în muzeele și colecțiile publice în anii 2012, 2019 și 2020 și evoluția situației din anul
2020 comparativ cu anul precedent, la nivelul regiunilor de dezvoltare
prelucrat după INS tempo online: ART113B – ianuarie 2022
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Fig. 120 Numărul bibliotecilor din regiunea București Ilfov
prelucrat după INS tempo Online: ART101C – iunie 2020

În ceea ce privește numărul bibliotecilor și
aici regiunea București-Ilfov înregistrează
cel mai redus număr comparativ cu situația
de la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare,
în 2019 existând în total 449 de biblioteci
dintre care 355 pe teritoriul municipiului
București.
În funcție de tipul bibliotecilor de la nivel
regional, se evidențiază predominanța
bibliotecilor școlare (mai exact 353), urmate
de bibliotecile specializate în număr de 52.
Cu toate acestea, conform datelor publicate
de Eurostat, municipiul București deține un
număr mai ridicat de bibioteci în raport cu
alte capitale europene precum Berlin (71),

Budapesta (289) sau Varșovia (264).212
210

Eurostat Culture Statistics – 2019 edition, 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-ENN.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
211

de la 2 374 014 de vizitatori în 2019, la 855154 persoane în 2020

212

Baza de date Eurostat – Culture and tourism – cities and greater cities [urb_ctour] - 2018
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Regiunea București-Ilfov se remarcă și din perspectiva publicațiilor scrise. În profil teritorial, în anul 2019, sau editat cele mai multe titluri din următoarele tipologii de publicații: 12 titluri online și 8 titluri tipărite de
ziare cotidiene, 23 titluri online și 21 de titluri tipărite de ziare necotidiene. Totodată regiunea București-Ilfov
se află pe poziția fruntașă în ceea ce editarea titlurilor de publicații periodice (reviste) realizate, înregistrând
183 de titluri online și 104 titluri tipărite.213
În ceea ce privește gradul de accesibilitate al populației din regiune la infrastructurile culturale, remarcăm
faptul că acesta este unul relativ deficitar în sensul că majoritatea infrastructurilor culturale se află
concentrate în zona centrală a municipiului București. Astfel, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
- Raport Interimar 1214 se evidențiază faptul că 68% din instituțiile culturale se află în centrul orașului (o zonă
de aprox. 25 kmp), 24% în inelul central (68 kmp) și doar 8% în inelul exterior (155 kmp).

SUMAR 2.6.2
 Numărul monumentelor existente în cadrul regiunii București-Ilfov este de 3401
 Regiunea București-Ilfov, deține la nivel general un număr important de instituții care activează
în sectorul cultural, în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare, mai exact 19,5% din totalul
instituțiilor și companiilor de spectacole
 În regiunea București-Ilfov există un număr relativ modest de teatre publice, mai exact 15,
concentrate exclusiv în Capitală, și 14 teatre private
 Regiunea București-Ilfov se remarcă din perspectiva publicațiilor scrise, având poziții fruntașe
comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, în ceea ce privește: publicarea titlurilor de ziare
cotidiene online și tipărite, publicarea titlurilor de ziare necotidiene, precum și editarea titlurilor
de publicații periodice (reviste).

2.6.3. Potențial turistic și forme de turism
La nivelul regiunii București-Ilfov singura localitate inclusă în rândul stațiunilor turistice este Snagov215 care
dispune de un bogat patrimoniu cultural și natural, fiind încadrată ca stațiune turistică de interes local.
Totodată, în baza Ordinul 567/2008 au fost evaluate ca având potențial turistic localitățile: Mogoșoaia (6
puncte), Vidra (6 puncte), dar și Cernica, Domnești, Gruiu și Periș fiecare cu câte 4 puncte, luându-se în calcul:
prezența resurselor turistice naturale, a resurselor turistice antropice, infrastuctura specific turistică,
infrastructura tehnică etc.
De asemenea, conform The Global Mastercard Index of Urban Destinations 2019 Municipiul București este
orașul cu cel mai mare potențial de dezvoltare ca destinație turistică urbană la nivelul Europei cunoscând o
creștere constată a numărului de turiști străini în ultimii ani.
Regiunea București-Ilfov este caracterizată printr-o mare diversitate a formelor de turism, dar care, sunt
accesate, cel mai frecvent, prin turismul de sejur scurt, caracterizat printr-un număr redus de înnoptări al

213

Publicație
INS
Social
–
Activitatea
unităților
cultural
artistice,
Anul
2019,
(2020)
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_cultural_artistice_anul_2019.pdf
214 PMUD – Raport Interimar 1: Analiza Situației Actuale, a Studiilor și a Planurilor Existente Pre-Feasibility Study of Bus Rapid Transit
in Almaty (pmb.ro)
215

În conformitate cu H.G. 852/2008 cu modificările aduse de Hotărârea nr. 107/2018 privind aprobarea atestării unor
localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național sau local și privind modificarea anexei nr. 5 la
Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
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turiștilor și vizitarea zonelor limitrofe. Astfel, în conformitate cu Strategia județului Ilfov 2021-2027 și
Strategia Culturală a Municipiului București 2021-2027, regiunea este caracterizată prin practicarea:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Turismului cultural și religios ca urmare a faptului că regiunea București-Ilfov se încadrează în
categoria regiunilor cu un patrimoniu construit bogat, beneficiind de numeroase resurse arheologice
și arhitecturale de interes național.
Turismul științific susținut prin existența patrimoniului natural dezvoltat, care conservă numeroase
specii de faună și floră (Situl de Importanță Comunitară Scroviștea, Situl Natura 2000 GrădișteaCăldărușani-Dridu, Zona naturală protejată Scroviştea, Aria naturală protejată Pădurea Snagov,
Parcul Natural Văcărești).
Turismul medical implică, conf. Studiul realizat asupra turismului pentru sănătate în Europa216,
persoanele care călătoresc în mod expres pentru a accesa tratament medical, facilități wellness sau
spa. Este o formă de turism în plină expansiune, iar la nivelul regiunii este specifică Bucureștiului.
Turismul de afaceri care este responsabil în bună măsură de numărul mare de vizitatori din regiunea
București-Ilfov (46% din toți vizitatorii din România în 2017). Turismul de afaceri și sectorul MICE
(meetings, incentives, conferencing, exhibitions) joacă un rol important în turismul Bucureștiului care
este bine poziționat pentru a atrage evenimente corporative, de afaceri și evenimente de
divertisment majore în oraș.217
Turismul de evenimente este susținută prin amploarea și frecvența evenimentelor socio-culturale
dar și sportive care au loc la nivelul regiunii, de altfel Municipiul București fiind bine poziționat pentru
a atrage evenimente corporative, de afaceri și evenimente de divertisment majore în oraș.
Turismul de agrement, cea mai frecventă formă de turism practică la nivelul județului Ilfov, incluzând
oferta pentru practicarea activităților sportive, presupune o perioadă relativ scurtă de ședere a
vizitatorilor, respectiv în multe cazuri aceștia nu înnoptează având o influență negativă asupra
dezvoltării infrastructurii turistice.

SUMAR 2.6.3
 La nivelul regiunii București-Ilfov singura localitate inclusă în rândul stațiunilor turistice este
Snagov fiind încadrată ca stațiune turistică de interes local.
 Municipiul București este orașul cu cel mai mare potențial de dezvoltare ca destinație turistică
urbană la nivelul Europei (Conform The Global Mastercard Index of Urban Destinations 2019)
 Regiunea București-Ilfov este caracterizată printr-o mare diversitate a formelor de turism,
respectiv: turismului cultural și religios, turismul științific, turismul medical, turismul de afaceri,
turismul de evenimente, turismul de agrement

216
217

Research for TRAN Committee - Health tourism in the EU: a general investigation, European Parliment
OECD, (2020), Operationalisation of Destination Management Organisations in Romania
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2.6.4. Structuri de primire turistică
La nivelul regiunii București-Ilfov sunt înregistrate, în anul 2018, 210 de structuri de primire turistică218.
Numărul structurilor de la nivelul regiunii a crescut cu 43 de unități fată de anul 2012. Din totalul de unități
176 se regăsesc pe teritoriul Municipiului București, în timp ce județul Ilfov cuprinde doar 34 de structuri
turistice.
Stațiunea Snagov deține un număr redus de locuri de cazare (146 locuri) în ciuda potențialului turistic
existent, respectiv conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Snagov structurile de primire
turistică sunt deficitare din punct de vedere al amenajarilor.
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Fig. 121 Numărul structurilor de primire turistică, pe tipuri de structuri, la nivelul regiunii București-Ilfov, în anul
2019,
prelucrat după INS tempo online: TUR101D – iunie 2020

Raportat capacității de primire turistică de la nivelul regiunii București-Ilfov, în anul 2019, sunt înregistrate
24 294 de locuri, în creștere cu cca. 18% față de nivelul anului 2012. Municipiul București deținea în anul 2019
o capacitate de cazare de 21 929 de locuri, valoare în creștere față de cea înregistrată în anul 2012, cu 13,4%.
La nivelul județului Ilfov, în anul 2019 este înregistrată existența unui total de 2 365 locuri, dintre care cele
mai multe sunt deținute de orașul Otopeni (1 436 locuri) urmat de Bragadiru (203 locuri) și Voluntari (169
locuri).
În funcție de tipul de structură de primire turistică, la nivelul regiunii București-Ilfov, se identifică, în anul
2019, existența unui număr de 22 230 de locuri în hoteluri (dintre care 460 în hoteluri apartament), 1 177 în
hosteluri, 425 în pensiuni turisticeși de agrement și 333 în vile turistice.
În ceea ce privește capacitatea de cazare turistică, regiunea București-Ilfov înregistrează în perioada 20122019 o creștere cu 12,7% (de la 21 539 de locuri în anul 2012, la 24 294 în 2019) , dar cu toate acestea
București-Ilfov se află pe penultimul loc în plan regional în ceea ce privește numărul de locuri de cazare
existente în structurile de cazare, astfel, în anul 2019 regiunea cu cele mai numeroase locuri de cazare este
regiunea Sud-Est, cu 107 908 locuri, urmată de regiunea Centru cu 69 113 locuri.219
Regiunea București-Ilfov indică în anul 2019 o pondere de utilizare netă a locurilor de cazare de 46,9%. În
ceea ce privește tipul structurilor de primire cea mai ridicată pondere o dețin hotelurile, cu 48,1%, urmate
de hosteluri cu 36,9 puncte procentuale.220
Atractivitatea ridicată pentru regiunea București-Ilfov poate fi confirmată prin numărul sosirilor în structurile
de primire turistică. Din totalul național, în anul 2019, numărul de sosiri înregistrate în cadrul regiunii
218

Structura de primire turistică definește construcția sau amenajarea care oferă servicii turistice (de cazare și servire a
mesei),
în mod permanent sau sezonier - Studiu INSSE: Turismul României – Breviar Statistic
http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Breviar%20turism/turismul_romaniei_2018_breviar_statistic.pdf
219
INSSE Tempo online TUR102D
220
INS: Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare 2019
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București-Ilfov reprezintă aproximativ 17% (2 236 650 de turiști sosiți), plasând astfel regiunea pe locul 2,
după regiunea Centru (cu 3 173 150 de turiști sosiți), în ceea ce prezintă preferințele turiștilor. În plan
intraregional Municipiul București generează 91% din numărul total de sosiri.
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Fig. 122 Dinamica sosirilor în structurile de primire turistică, la nivelul regiunilor de dezvoltare în perioada 20122019,
prelucrat după INS tempo online: TUR104B – iunie 2020
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De asemenea, conform datelor oferite de INS, se evidențiază faptul că regiunea manifestă un interes turistic
crescut și pentru turiștii străini, astfel în 2019, 54,4% din numărul total al sosirilor în structurile de primire au
fost cele ale persoanelor de alte naționalități, însumând peste 1,2 milioane de persoane.
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Fig. 123 Numărul sosirilor în structurile de primire turistică, în funcție de tipul de turiști, la nivelul regiunilor de
dezvoltare în anul 2019,
prelucrat după INS tempo online: TUR104B – iunie 2020

Din punct de vedere al dinamicii temporale, intensitatea sosirilor turiștilor în regiunea București-Ilfov a
crescut treptat, de la un an la altul, astfel în anul 2019 fiind înregistrată o creșterea de +65,3% al numărului
turiștilor sosiți, față de anul 2012. Cu toate astea, privind către valorile din 2020 ale aceluiași indicator, se
poate observa modul negativ în care criza sanitară a afectat turismul regional, numărul sosirilor scăzând cu 72,4% față de anul precedent și cu -54,4% față de situația înregistrată în 2012.
Raportat la numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică la nivelul regiunii București-Ilfov a fost
înregistrat un număr de 3 823 988 de înnoptări în anul 2019, dintre care 59% au reprezentat înnoptări ale
turiștilor străini. Numărul înnoptărilor în sistemele de cazare din regiune indică o creștere de +70,8%
comparativ cu nivelul anului 2012.
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Fig. 124 Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică, în funcție de tipul de turiști, la nivelul regiunii
București-Ilfov, în anul 2019,
prelucrat după INS tempo online: TUR105D – iunie 2020

SUMAR 2.6.5
 Numărul structurilor de la nivelul regiunii a crescut cu 43 de unități fată de anul 2012.
 Cele mai multe unități de cazare se află pe teritoriul Municipiului București, cea mai mare
pondere din total având-o hotelurile (60%).
 Din totalul național numărul de sosiri înregistrate în cadrul regiunii București-Ilfov reprezintă
aproximativ 17% plasând astfel regiunea pe locul 2
 În plan intraregional Municipiul București generează 91% din numărul total de sosiri.
 Regiunea prezintă un interes turistic crescut și pentru turiștii străini, 54,4% din numărul total al
sosirilor în structurile de primire au fost cele ale persoanelor de alte naționalități, însumând peste
1,2 milioane de persoane
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2.7. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
2.7.1. 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 BucureștiIlfov 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.
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Terenuri neagricole
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Pășuni și fânețe

Vii și pepiniere viticole

2288 ha

Livezi și pepiniere pomicole

Fig. 125 Distribuția fondului funciar după modul de folosință – regiunea București-Ilfov (2014)
(sursă: INS – tempo, AGR101A)

Ancheta structurală în agricultură realizată de Institutul Național de Statistică221 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 0,10,3 ha, pe când la nivelul țării propoția cea mai ridicată este a exploatațiilor cuprinse între 2-5 ha.
Distribuția exploatațiilor agricole în funcție de statutul juridic se prezintă astfel: 20 856 exploatații fără
personalitate juridică (din care aproape 99,8% reprezintă exploatații agricole individuale) și 166 cu
personalitate juridică (din care 73% cu capital majoritar privat). 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).

221

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_structurala_in_agricultura_2016_vol2_1.pdf
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SUMAR 2.7.1
 Pondere redusă a suprafeței agricole pe fondul gradului ridicat de urbanizare
 Predominanța exploatațiilor agricole foarte mici, sub media națională precum și a unităților
agricole fără personalitate juridică (20 856 exploatații fără personalitate juridică și 166 cu
personalitate juridică)

2.7.2. Cultivarea plantelor
Suprafața însămânțată sau plantată a însumat în 2019 la nivelul României 8 737 275 hectare din care cea mai
mare parte era concentrată în județele din regiunea Sud-Muntenia (21,6%). În același an în cadrul regiunii
București-Ilfov au fost cultivate 63 561 hectare de teren cu 13% mai mult față de anul 2012. Tendința
ascendentă s-a menținut însă exclusiv la nivelul județului Ilfov, suprafața cultivată în Municipiul București
deja extrem de limitată, înregistrând în același interval de timp o scadere de 16%222.
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Fig. 126 Suprafața cultivată cu principalele culturi – regiunea București-Ilfov (2019)
(sursă: INS – tempo, AGR108A)

Drept principale culturi, în funcție de suprafața ocupată se evidențiază cerealele în special suprafețele
cultivate cu grâu și secară (+ 4,1% față de anul 2012), porumb boabe (+ 64,1%) și orz și orzoaică (+ 36,3%).
Un aport semnificativ au și plantele oleaginoase, floarea soarelui și rapița.
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
2012-2019. Pe de altă parte însă regiunea București-Ilfov a înregistrat 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 52% în 2019 comparativ cu anul 2012.

222

de la 80 hectare cultivate în 2012 la 67 hectare în 2019
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Fig. 127 Producția de leguminoase - 2019
(sursă: INS – tempo, AGR108A)

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 2019 principalele culturi de leguminoase, după
cantitatea exprimată în tone, au fost cea de varză albă (25 0141 tone), tomate (21 379 tone), ardei (5 865
tone) și vinete (5 947 tone).
În profil teritorial regiunea București-Ilfov se situează pe ultimul loc cu o pondere de 2,1% din producția de
leguminoase.
În același timp în ceea ce privește producția medie (kg/ha) regiunea București-Ilfov se situează peste valoarea
națională în cazul mai multori culturi (în special ardei, cartofi, ovăz).

SUMAR 2.7.2
 Regiunea București-Ilfov a înregistrat 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 52%
 În profil teritorial regiunea București-Ilfov se situează pe ultimul loc cu o pondere de 2,1% din
producția de leguminoase

2.7.3. Zootehnia
În intervalul 2012- 2019, efectivele de animale au înregistrat scăderi importante pe toate categoriile de
animale. Un declin substanțial, cu -90,4% se remarcă în cazul porcinelor, în manieră similară în aceeași
perioadă de timp efectivul de cabaline se diminuează cu 56%. De asemenea, la nivelul regiunii se constată un
declin al efectivelor de iepuri – cu 83,1% comparativ cu valoarea anului 2012. Evoluție pozitivă cunoaște
efectivul de caprine atât în plan regional, cât la nivelul României (creștere cu 31,6%, în plan regional).
Ca drept consecință a scăderii efectivelor de porcine între 2012 și 2019 producția agricolă animală exprimată
în greutatea în viu a porcinelor destinate sacrificării pentru consum a scăzut cu 8 795 tone (-86,9%). Un trend

133

descendent se constată și în cazu ovinelor și caprinelor destinate sacrificării pentru consum (o scădere cu 18
tone). În cazul producției de lapte de capră și oaie se observă menținerea constantă a producției (38 mii de
hectolitri), în timp ce producția de miere înregistrează o creștere cu 95 tone, în intervalul analizat.
Conform datelor furnizate de INS pentru anul 2019 valoarea producției animale (exprimată în mii lei) a
reprezentat 7,1% din valoarea totală a producției agricole la nivelul regiunii București-Ilfov și doar 0,4% din
valoarea producției animale naționale. Tendința în cazul valorii producției animale este regresivă – în
perioada de 8 ani avută spre analiză aceasta scăzând cu 68 776 mii lei.
SUMAR 2.7.3





Efectivele de animale au înregistrat scăderi importante pe toate categoriile de animale
În cazul producției de lapte de capră și oaie se observă menținerea constantă a producției
producția de miere înregistrează o creștere cu 95 tone
Regiunea indică o pondere redusă în producția animalelor la nivel național (0,4%)

2.7.4 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 22% în 2019 față de 2012. Tendința progresivă se păstrează și la nivelul regiunii
București-Ilfov unde, însă, creșterea a fost mai limitată, de 3,4%. Cu toate acestea, numărul mediu al
salariaților în agricultură, silvicultură și pescuit a cunoscut o evoluție oscilantă în cadrul regiunii BucureștiIlfov
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Fig. 128 Ponderea salariaților din agricultură,
silvicultură și pescuit din totalul național (2019)

Fig. 129 Numărul mediul al salariaților în agricultură,
silvicultură și pescuit în cadrul regiunii București-Ilfov

(sursă: INS – tempo, FOM104F)

(sursă: INS – tempo, FOM104F)

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.
SUMAR 2.7.4
 Numărul de salariați în agricultură este în creștere, dar însă sub trendul național.
 Evoluția inconstantă a numărului de salariați în agricultură
 Ponderea limitată a regiunii pe totalul salariaților în agricultură din țară
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2.7.5. Îmbunătățiri funciare și echipamente specifice
Din 2008 până în 2019, 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 irigate223 632,8 ha.
Referitor la dinamica parcului de mașini agricole se constată per ansamblu un trend descendent în cadrul
regiunii, excepție fac tranctoarele (1 479 în 2019) și combinele autopropulsate de recoltat (238 în 2019) 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
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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 2012 la 55 711 ha în 2019. Creșterea s-a
manifestat mai pregnant în cazul îngrșămintelor chimice (creștere cu 58,5% față de suprafața din 2012) și în
special în cazul celor azotoase care au fost aplicate pe o sufrafață cu 33 544 ha mai extinsă în anul 2019 față
de 2012. Cantitatea de pesticide utilizată, respectiv suprafața pe care au fost aplicate au cunoscut o accesiune
considerabilă, cu toate că de-a lungul intervalului analizat s-au evidențiat o serie de fluctuații.
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Fig. 130 Evoluția cantitățății de pesticide (kg) și a suprafeței (ha) pe care au fost aplicate în regiunea București-Ilfov
(sursă: INS – tempo, AGR107A și AGR106A)

SUMAR 2.7. 5
 Pondere redusă a exploatațiilor amenajate cu irigații, efectiv irigate (doar 632,8 ha din totalul
de 1 045,3 ha)
 Trend descendent al dinamicii parcului de mașini agricole
 Creșterea accentuată a volumului de pesticide și îngrășăminte utilizate (creștere cu 58,5% față
de suprafața din 2012 a îngrășămintelor chimice)

223

Suprafața pe care s-au efectuat irigații cel putin o dată într-un an agricol. (conform definiției INS)
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CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

Capitalul uman

Capitalul uman

 Regiune dens populată (1 321,9 loc/kmp),
 Creșterea dependenței demografice atât a
superioară mediei naționale (82,7 loc/km),
tinerilor cât și a persoanelor în vârstă, pe
dar și mediei europene (109,0 loc/kmp);
fondul scăderii grupului de persoane în
 90,7% din populația regiunii este concentrată
vârstă de muncă (Numărul persoanelor în
în mediul urban;
vârstă de muncă este în scădere cu -15,6%
 Sporul natural de la nivel regional se află pe
 Procentul
școlilor
supraaglomerate
un trend pozitiv (+0,2%);
ajunge la 40% în Municipiului București,
 Regiunea indică cea mai redusă pondere a
iar 78% din unitățile școlare din regiune
populației cuprinsă între 30-34 de ani fără
funcționează în două sau trei schimburi
strudii absolvite o formă de învățământ până
 Școlile din zona rurală se confruntă cu
la nivelul gimnazial în cadrul României
fenomenul părăsirii timpurii – pentru UAT
 Cea mai ridicată pondere a populației de 25rurale din BI rata medie a PTȘ este de 18%
64 de ani cu studii superioare 40,3% (valoare
în contextul în care ținta propusă la nivelul
superioară mediei UE);
UE este de sub 10%
 Rata abandonului școlar este sub media
 Incidența mai ridicată a șomerilor în
națională pentru toate nivelurile de
rândul celor cu studii neuniversitare
învățământ;
 Grad ridicat de îmbătrânire demografică,
 Numărul de locuri de muncă vacante se află
peste nivelul mediu al României
în creștere, predominanța fiind la nivelul
 Rata deprivării materiale severe este
sectorului terțiar
superioară nivelului european (fiind de
 Regiunea București-Ilfov prezintă cea mai
11,2%, față de 5,4%, media europeană)
ridicată valoare a duratei medii de viață de la Conectivitate și transport
nivel național (75,99 ani)
 Municipiul București se situează pe locul
 Rata riscului de sărăcie se situează atât sub
al treilea în Europa după Moscova și
media națională, cât și sub media UE27, iar
Istanbul și locul al 11-lea în plan mondial
popualția din zonele rurale marginalizate, la
în ceea ce privește congestia traficului;
nivelul anului 2011, reprezintă doar 1,16%.
 Traficul rutier a crescut constant în ultimii
Conectivitate și transport
ani, contribuind la majorarea timpului de
 Bună conectivitate la rețeaua TEN-T (76% din
deplasare (cu peste 52%)
UAT-uri sunt străbătute de un drum Infrastructura
aparținând TEN-T rutieră centrală și globală);
 6 UAT-uri rurale nu sunt conectate la
 Primul loc în profil teritorial din perspectiva
rețeaua de apă potabilă;
densității
drumurilor
publice
(50,91
 Energia termică este distribuită doar în
km/100𝒌𝒎𝟐 comparativ
cu
38,33
București și oraşul Otopeni. Volumul
km/100𝒌𝒎𝟐 nivelul național), și a ponderii
energiei termice a scăzut în perioada
drumurilor modernizate în totalul drumurilor
2012-2019 cu 5,1% în Otopeni și cu 14,3%
(57%);
în București;
 Regiunea este străbătută de 6 din cele 9
 Disfuncționalități
din
perspectiva
magistrale feroviare naționale componente a
digitalizării servicilor publice, (procentul
rețelei naționale TEN-T;
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 Prima clasată în ceea ce privește
transporturile aeroportuare – raportat la
totalul național


Infrastructura

persoanelor care au interacționat cu
autoritățile prin intermediul internetului
este de doar 21%.);
Indicele european al orașelor digitale
(EDCi) plasează Municpiul București pe
ultimul loc (poziția 60) în pofida dotării cu
o infrastructură de banda largă (inclusiv
fibră);
Supraaglomerarea
cabinetelor
de
medicină de familie - în medie un cabinet
are cca 2600 de persoane înscrise;
Există disparități regionale în ceea ce
privește dotările unităților școlare (40%
dintre unitățile de învățământ secundar
din Ilfov sunt doatate cu laboaratoare de
științe, respectiv aproximativ 35% în cazul
Municipiului București;
Numărul salariaților din activitatea de
cercetare-dezvoltare se află cu mult sub
cel din orașe precum Atena, Budapesta,
Viena și Praga

 Rețeaua de distribuție a apei potabile aceasta
acoperă toate UAT-urile urbane și 26 de UATuri din mediul rural
 Lungimea rețelei de distribuție a gazelor

naturale, precum și a rețelei simple de
canalizare se află în creștere
 Volumul de gaze distribuit pentru uz casnic a

crescut în Ilfov cu 45,2%
 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
 Numărul unităţilor sanitare la nivel regional
se poziționează pe un trend ascendent fiind
înregistrat un spor de 30% în intervalul 2012- Mediu
2019
 În ultimii ani se remarcă reducerea
 Regiunea concentrează 12,7% din totalul
numărului de secțiuni de monitorizare a
național în ceea ce privește furnizorii
calității apei;
acreditați pentru servicii sociale
 Sursele de poluare ale solului sunt cu
 Municipiul București este principalul centru
precădere
antropice
(depozitarea
universitar din țară, concentrând 17 din cele
neadecvată de deşeuri menajere şi
55 de universități publice existente la nivel
industriale pe terenuri neamenajate
național
corespunzător; chimizarea unor terenuri
 La nivelul Regiunii București-Ilfov se regăsesc
şi culturi agricole);
31% din totalul organizațiilor naționale
 Media arborilor pe Bucureşti este redusă
publice
(0,88 arbori) față de recomandarea
 Municipiul București are rol de centru
Uniunii Europene de 3 arbori/cap loc;
polarizator în teritoriul regional și național
 Capitala este plasată pe locul 28 din 30 în
 Anual, se înregistrează o expansiune a
Clasamentul ,,Green City Index”;
fondului imobiliar existent cu peste 3 000 de
 La nivelul Municipiului București se
locuințe
evidențiază nevoia de intervenții pentru
revitalizarea spațiilor existente, respectiv
Mediu
pentru crearea unor noi spații dedicate
 Poluarea aerului de la nivelul municipiului
petrecerii timpului liber;
București este ridicată, mai ales în zonele cu
 Au fost identificate surse de risc explozivtrafic intens
incendiar, focar de risc chimic, precum și
 Resursele naturale sunt diversificate (9 zone
surse de risc radiologic în localitățile aflate
protejate - 4 arii naturale protejate de
în proximitatea Capitalei reprezentate de
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importanță națională şi 5 arii naturale
protejate de importanță comunitară)
Economia regiunii

existența operatorilor economici din
județ.
Economia regiunii

 Regiunea București-Ilfov este un inovator
 Există disparități intraregionale în ceea ce
emergent plus (+), performanța în inovare
privește PIB-ul, respectiv municipiul
crescând de-a lungul timpului (+12,4%),
București contribuie la formarea PIB-ului
comparativ cu nivelul național;
național cu 25%, în timp ce județul Ilfov
 Regiunea se situează pe prima poziție în plan
contribuie cu doar 2-3%;
național în ceea ce privește competitivitatea
 Dificultăți ale intreprinderilor nou
în domeniul cercetare-dezvoltareinovare
înființate de a rămâne pe piață la un an
(CDI);
după înființare (scădere de la 84,4% în
 La formarea PIB-ului național, regiunea
2012, la 67,9% în 2018);
București Ilfov contribuia cu peste 27%;
 În ceea ce privește subindicatorii
 PIB-ului pe locuitor calculat la paritatea
economici
de
bază
(instituții,
puterii de cumpărare standard (PPS/locuitor)
infrastructură,
sanătate,
educație)
indică faptul că regiunea București-Ilfov
regiunea București-Ilfov mai are foarte
devansează regiunile de capitală: Berlin,
multe lucruri de îmbunătățit
Budapesta, Viena și Sofia;
 Densitatea întreprinderilor active la 1000 de Turism și cultură
 În regiunea București-Ilfov există un
locuitori în regiunea Bucureşti Ilfov este
număr relativ modest de teatre publice
dublă faţă de media înregistrată la nivel
(15) și private (14);
naţional) şi în creştere cu 33% față de
 Număr redus al stațiunilor turistice
valoarea înregistrată în 2012;
(Snagov este singura stațiune turistică (de
 Întreprinderile active nou create din regiune
interes local) din regiune;
acoperă peste 20% din numărul total al celor
 Concentrare teritorială a structurilor de
create la nivel național;
primire turistică predominantă în
 Regiunea București-Ilfov concentrează cel
municipiul București (doar 34 de structuri
mai mare procent la nivelul anului 2018, 40%
de primire se află în județul Ilfov)
al întreprinderilor inovatoare ale țării
 Concentrarea ISD naționale în regiunea
Agricultură
București-Ilfov (peste 60% în anul 2019)
 Pondere redusă a suprafeței agricole pe
 Contribuția regională la exportul total de la
fondul gradului ridicat de urbanizare;
nivel național este de peste 20%.
 Predominanța exploatațiilor agricole
 Din punct de vedere al indicelui
foarte mici, sub media națională precum și
competitivității regionale, București-Ilfov se
a unităților agricole fără personalitate
afla abia pe locul 151, din 268 de regiuni
juridică (20 856 exploatații fără
europene
personalitate juridică);
 Bune scoruri în ceea ce privește (indicatorii)

Regiunea București-Ilfov a înregistrat
educația de bază și instituții, dimensiunea
scăderi ale producției vegetale în cadrul
pieței și eficiența pieței muncii
mai multor categorii de culturi Furaje
Turism și cultură
verzi, lucernă și trifoi – scădere cu -52%);
 În profil teritorial regiunea București-Ilfov
 Regiunea București-Ilfov, deține la nivel
se situează pe ultimul loc cu o pondere de
general un număr important de instituții care
2,1% din producția de leguminoase;
activează în sectorul cultural (19,5% din
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totalul instituțiilor și companiilor de
spectacole);
 Mare diversitate a formelor de turism
(turismului cultural și religios, turismul
științific, turismul medical, turismul de
afaceri, turismul de evenimente, turismul de
agrement);
 Interes turistic crescut, mai ales în rândul
turiștilor străini (54,4% din numărul total al
sosirilor în structurile de primire au fost cele
ale persoanelor de alte naționalități,
însumând peste 1,2 milioane de persoane)

 Efectivele de animale au înregistrat
scăderi importante pe toate categoriile de
animale;
 Pondere
redusă
a
exploatațiilor
amenajate cu irigații, efectiv irigate (doar
632,8 ha din totalul de 1 045,3 ha)

Agricultură
 Numărul de salariați în agricultură este în
creștere











Oportunități
Potențial ridicat în cadrul regiunii pentru
valorificarea
resurselor
de
energie
regenerabilă;
Oportunități de finanțare din fonduri
europene
prin
diferite
Programe
Operaționale a proiectelor de investiție;
Reforme la nivelul sistemului educațional și al
pieței muncii privind dezvoltarea de noi
standarde ocupaționale și încurajarea
participării populației la diferite module de
formare;
Promovarea de măsuri active privind
creșterea incluziunii sociale a grupurilor
defavorizate;
Potențial pentru o mai bună valorificare a
deșeurilor
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Amenințări
Intensificarea riscului de producere a
hazardelor naturale și implicit reducerea
calității vieții locuitorilor din regiune, pe
fondul schimbărilor climatice (creșterea
temperaturii medii anuale față de
normala climatologică în medie cu 0,7-0,9
grade);
Accentuarea
schimbărilor
climatice
conduce
la
creșterea
frecvenței
fenomenelor meteorologice periculoase;
Regiunea se află poziționată în zona de
risc seismic ridicat;
Creșterea amenințărilor provenite din
spațiul cibernetic pe fondul evoluțiilor
înregistrate în domeniul TIC, precum și a
necesității de a asigura digitalizarea
sectorului de servicii publice;
Reducerea interesului pentru turism dar și
investiții la nivel regional, pe fondul
dezechilibrelor economice și sociale
cauzate de criza COVID 19;
Majorarea prețurilor la energie și
existența
stocurilor
de
locuințe
neeficientizate energetic conduc la
creșterea consumatorilor vulnerabili în
teritoriu

CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
4.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
Strategia regiunii București-Ilfov 2021-2027 este parte componentă a Planului de Dezvoltare Regională al
Regiunii București-Ilfov și are în vedere. Viziunea strategiei este valorizarea rolului regiunii București-Ilfov ca
motor al dezvoltării economice și sociale a României, consolidând poziția teritoriului în rândul regiunilor
capitalelor europene pe orizonul 2020.
Astfel, până în 2030, regiunea București-Ilfov va avea o economie mai competitivă și orientată spre inovare,
bazată pe un model de dezvoltare mai verde, sustenabil și eficient din punct de vedere energetic. De
asemenea, regiunea București-Ilfov va fi un teritoriu conectat în mod sustenabil cu restul Europei și cu restul
țării, și va fi capabilă să ofere serviciile și infrastructurile sociale necesare asigurării bunăstării cetățenilor,
protejării comunităților deja vulnerabile existente în teritoriu, atât în spațiul urban cât și în cel rural.
Regiunea București-Ilfov este unică la nivel național datorită poziționării capitalei ca nucleu al activităților
economice, având cel mai înalt potențial socio-economic și cel mai ridicat nivel de trai. În plan național se
evidențiază prin cea mai ridicată densitate a populației, cel mai ridicat grad de urbanizare, cel mai important
aport la PIB-ul național și, totodată, ca principal nod de transport și centru universitar. Cu toate acestea,
performanța economică este redusă, fapt evidențiat și de valoarea Indicelui Competitivității Regionale ce
plasează regiunea București-Ilfov pe locul 151 din 268 regiuni Europene. De asemenea, regiunea se confruntă
încă cu disfuncționalități în ceea ce privește cercetarea, inovarea, digitalizarea, mobilitatea urbană și
regională, eficiența energetică, calitatea factorilor de mediu, incluziunea socială a grupurilor marginalizate,
starea sănătății populației și în general coeziunea teritorială internă (decalaj rural-urban), etc.
Toate aceste argumente alături de contextul internațional nefavorabil generat de pandemia COVID-19 care
a amplificat decalajele existente generând, totodată, noi provocări, la care se adaugă incertitudinile legate
de contextul conflictului din Ucraina (ex. aprovizionarea energetică și alimentară, stabilitatea
macroeconomică, dar și gestiunea refugiaților și creșterea grupurilor vulnerabile), subliniază necesitatea
existenței unei viziuni pentru perioada 2021-2027 și orizontul 2030, axată pe sustenabilitate, pe reziliența
sistemului național, pe creșterea nivelului de trai al locuitorilor și pe consolidarea poziției regiunii în plan
european.

4.2. OBIECTIVE STRATEGICE GLOBALE
Strategia are în vedere trei obiective strategice globale puternic interconectate menite să impulsioneze
regiunea București-Ilfov să devină:






O REGIUNE MAI COMPETITIVĂ ȘI INTELIGENTĂ (,,SMART’’)
O REGIUNE MAI VERDE ȘI REZILIENTĂ
O REGIUNE MAI BINE CONECTATĂ
O REGIUNE MAI SOCIALĂ ȘI INCLUSIVĂ
O REGIUNE MAI APROAPE DE CETĂȚENI ȘI COEZIVĂ DIN PUNCT DE VEDERE TERITORIAL

4.3. OBIECTIVE SPECIFICE
Strategia regiunii pentru 2021-2027 are în vedere un număr de 11 obiective specifice:
1. Îmbunătățirea performanței în materie de cercetare și inovare
2. Creșterea nivelului de digitalizare al economiei și societății
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consolidarea poziției IMM-urilor pe piețele interne și externe
Promovarea dezvoltarii sustenabile cu emisii scăzute de CO2
Promovarea managementului eficient al apei și tranziția către o economie circulară
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Îmbunătățirea conectivității regionale
Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale și a condițiilor și nivelului de echipare a unităților
de învățământ
9. Asigurarea accesului la asistență medicală
10. Întărirea coeziunii și incluziunii sociale în cadrul regiunii
11. Îmbunătățirea coeziunii sociale și a calității mediului construit, prin valorificarea în scop turistic a
resurselor naturale și culturale

4.4. JUSTIFICAREA VIZIUNII STRATEGICE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV:
1. Îmbunătățirea performanței în materie de cercetare și inovare
Raportul de țară din 2019 al Comisiei Europene privind România evidențiază necesitatea realizării de investiții
pentru a consolida capacitățile și competențele în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea
tehnologiilor avansate în toate regiunile din România, inclusiv în regiunea capitalei. În acest sens o
importanță deosebită trebuie acordată sprijinirii colaborării dintre institutele publice de cercetare și
industriile inovatoare, creșterii atractivității și performanței organizațiilor de cercetare și dezvoltare,
încurajării cercetării aplicate prin intermediul centrelor de inovare și al investițiilor naționale și transnaționale
comune în validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea de start-upuri și transferul
de tehnologie.
Regiunea București-Ilfov este încadrată în categoria inovatorilor emergenți plus (+), conform RIS2021224,
ocupând locul 140 din 197 regiuni europene, și printre ultimele poziții din perspectiva: angajaților în IMM-uri
inovatoare; învățării pe tot parcursul vieții; abilităților digitale și a cheltuielilor de inovare non-C&D. De
asemenea, analiza evidențiază și un nivel redus al inovării atât de produs și proces, cât și al inovării
organizaționale și de marketig și o diferență semnificativă între cheltuielile de CD în sectorul public (mai
ridicate) și sectorul privat.
Deși regiunea București-Ilfov se situează pe primul loc la nivel național în ceea ce privește valoarea
cheltuielilor totale din activitatea de CD (62% din total RO), nu a atins obiectivul UE (asumat în PNR 2020) ca
2% din PIB regional să fie reprezentat de cheltuielile CD – în prezent înregistrează doar 1,22%. Din totalul
acestora, 95% sunt cheltuieli curente (costul forței de muncă, a materialelor precum și alte cheltuieli curente)
și doar 5% cheltuieli de capital/investiții (construcții, instrumente și echipamente etc.), lucru ce afectează
calitatea științifică și difuzarea tehnologiei în IMM. Totodată numărul IMM-urilor inovative de la nivelul
Regiunii București-Ilfov se află în scădere, respectiv în anul 2018 a avut loc o scădere numerică cu apropape
30% față de valoarea înregistrată în anul 2010, principalele bariere întâmpinate fiind date de costul ridicat al
activității de CDI, insuficiența fondurilor proprii și incertitudinea privind cererea pentru produse/servicii
inovative.
2. Creșterea nivelului de digitalizare al economiei și societății
Unul dintre obiectivele strategice asumate prin Strategia Regională de Specializare Inteligentă București-Ilfov
2021-2027 se referă la Accelerarea procesului de transformare digitală a economiei și societății având o
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dublă importanță atât pentru sporirea performanțelor economice în sectorul privat, cât și pentru creșterea
gradului de satisfacței a cetățenilor în legătură cu serviicile publice.
Contrar nivelului ridicat de conexiune și a costurilor scăzute de acces la internet a populației în regiunea
București-Ilfov ponderea persoanelor care au comandat produse și servicii online, ponderea IMM-urilor care
dețin un website propriu, respectiv procentul persoanelor care au interacționat cu autoritățile prin
intermediul internetului se mențin la niveluri reduse. Mai mult decât atât, conceptul de “smart city” este
insuficent promovat și implementat, Municipiul București ocupă poziția 103 din 174 orașe din 80 de țări,
evaluate după cei 10 indicatori principali ai Indicelui Orașe în mișcare, existând doar 2 inițiative în stadiu
incipient: Strategia Smart City a Municipiului București 2018 – 2025 conform căreia tranziția către statutul de
oraș inteligent se va face prin includerea tehnologiei moderne în proiectarea și utilizarea serviciilor publice și
proiect pilot de transformare a orașului Măgurele într-un oraș inteligent - aflat la nivel de Studiu privind
Potențialul de Dezvoltare al orașului și transformarea sa într-un smart city.
3. Consolidarea poziției IMM-urilor pe piețele interne și externe
Una dintre principalele provocări ale mediului antreprenorial din regiunea București-Ilfov este legată de
capacitatea redusă de adaptare și reziliență a IMM-urilor, care se traduce printr-o rată scăzută de
supraviețuire pe piață și nivel scăzut de internaționalizare.
Ponderea regională a întreprinderilor active nou create care fac investiții în primul an de activitate se situează
sub media națională, iar un procent important din numărul total de întreprinderi nou create la un an de la
înființare se desființează. De aici rezultând problema masei critice a întreprinderilor la nivel regional și,
respectiv, necesitatea realizării de investiții pentru sprijinirea competitivității IMM-urilor.
În ceea ce privește nivelul de participare al IMM-urilor, din regiunea București-Ilfov, la acțiuni de
internaționalizare, acesta este unul scăzut. În anul 2019, la fiecare 150 IMM-uri peste 120 dintre acestea nu
au participat la nicio acțiune de acest fel la nivel național (târguri, expoziții, misiuni diplomatice în RO), iar
aproape 90% dintre acestea nu au participat la astfel de acțiuni nici în străinătate.
4. Promovarea dezvoltarii sustenabile cu emisii scăzute de CO2
În conformitate cu obiectivele Pactului Verde European care urmărește să protejeze, să conserve și să
consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva
riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente - unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei regiunii
București-Ilfov se referă la promovarea dezvoltării sustenabile cu emisii scăzute de CO2.
Calitatea aerului din regiune (în special în Municipiul București) a atras atenționări repetate din partea
instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de afecțiuni respiratorii și cardiovasculare. În
regiunea București-Ilfov nivelul de emisii de GES şi poluanți atmosferici este ridicat, înregistrându-se în
continuare, în ultimii ani, depăşiri ale valorii limită anuale (ex: O3, NO2) și depăşiri ale valorii limită zilnice
(ex: PM10) la staţii de monitorizare din zona urbană.225 Acestă situație fiind amplificată pe de-o parte și de
traficul auto intens pe fondul provocărilor majore înregistrate la nivel regional în sfera mobilității urbane.
Una din cauze se datorează faptului ca Regiunea București-Ilfov se confruntă cu un deficit de spații verzi,
ponderea suprafeței de spațiu verde din totalul suprafeței capitalei este de doar 19% mult sub procentul
înregistrat în alte capitale europene precum: Ljubliana, Copenhaga, Stockholm, Lisabona, Municipiul
București fiind poziționat pe locul 28 din 30 în clasamentul Green City Index 2009.
Totodată obiectivele Pactului verde european vizează construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient
din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor,. Construirea, utilizarea și
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renovarea clădirilor necesită cantități semnificative de energie și de resurse minerale, astfel statele membre
sunt încurajate să pornească un ,,val de renovare’’ a clădirilor publice și private. În acest sens, Strategia
regiunii București-Ilfov se aliniază inițiativei ,,Valul de renovare a clădirilor’’ precum și ,,Pactului verde
European”.
5. Promovarea managementului eficient al apei și tranziția către o economie circulară
În Raportul de Țară din 2019, se arată că politica României în domeniul apei prezintă în continuare deficiențe,
în special în ceea ce privește accesul la apă și la canalizare în zonele rurale, precum și cantitatea și calitatea
apei potabile. Totodată, Raportul evidențiază că acțiunile legate de colectarea apelor uzate și conectarea la
infrastructura publică de canalizare nu sunt încă finalizate, iar diferența până la atingerea obiectivului fixat
privind colectarea apelor uzate generate de aglomerările cu peste 2 000 de locuitori echivalenți este de 26%.
La nivelul regiunii București-Ilfov datele statistice indică o creştere a procentului populaţiei cu acces la
facilitaţi de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, însă acestea nu au ținut pasul cu expansiunea
intravilană şi dezvoltarea rezidențială.
6. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Investiții în vederea aplicării strategiilor de prevenire și de gestionare a riscurilor legate de schimbările
climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii forestiere, alunecări de teren, cutremure) sunt
considerate prioritare în Raportul de Țară 2019. Acestea devin cu atât mai importante în cazul regiunii
București-Ilfov care este localizată într-o zonă predispusă la schimbările climatice în ceea ce privește
reducerea cantităților de precipitații medii anuale și a creșterii temperaturilor.226
7. Îmbunătățirea conectivității regionale
Chiar dacă majoritatea drumurilor județene de la nivelul regiunii București-Ilfov prezintă conectivitate la
rețeaua TEN-T, mai mult de jumatate din lungimea totală a drumurilor la nivelul regiunii BI sunt înca
nemodernizate, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de îmbrăcăminți ușoare rutiere. În plus, rețeaua
de drumuri judetene se confruntă cu o presiune ridicată din cauza faptului că în regiunea București-Ilfov se
înregistrează cele mai mai valori de trafic.
Totodată, conectivitatea dintre străzile urbane și drumurile județene este dificilă. Probleme în ceea ce
privește congestia se regăsesc cu precădere de-a lungul DNCB. Lipsa unor intersecții denivelate pe
DNCB/traversări cale ferată, face ca atât toate arterele ce le traversează precum și o serie intreagă de străzi
locale/urbane să fie congestionate la orele de vârf.
8. Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale și a condițiilor și nivelului de echipare a unităților
de învățământ
Deși regiunea București-Ilfov a cunoscut o creștere continuă a populației școlare, infrastructura pentru
educație nu a înregistrat o dinamică la fel de accentuată având un impact negativ inclusiv din perspectiva
ecartului intraregional. În aceste condiții, investițiile în infrastructura educațională sunt un element de baza
al Strategiei regiunii urmărindu-se atât dezvoltarea rețelei de unități de învățământ, precum și crearea unor
medii de învățare moderne și flexibile care să stimuleze și să sporească performanțele elevilor și tinerilor.
Accentul va trebui pus asupra dotării cu echipamente din sfera TIC a căror rol devine cu atât mai important
în contextul pandemiei Covid-19.
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România evidențiază faptul că “și regiunile dezvoltate
se află în imposibilitatea de a elimina părăsirea timpurie a școli (ptș) în rândul populației din mediul rural” –
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în localitățile rurale ale regiunii București-Ilfov rata medie a părăsirii timpurii a școlii înregistrează o valoare
de 18% mult superioară țintei propuse la nivelul ținta UE de sub 10%.
9. Asigurarea accesului la asistență medicală
Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea227 evidențiază ca principale provocări la nivelul
României, pe de o parte, remedierea dezechilibrului dintre asistența medicală primară și serviciile medicale
spitalicești și, pe de altă parte, combaterea deficitului tot mai mare de profesioniști în domeniul sănătății.
Acestea se transpun în egală măsură și la nivelul regiunii București-Ilfov accesul populației la asistența
medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate și spitale fiind îngreunat - de-a lungul
perioadei analizate se constată o scădere importantă a unităților sanitare publice.
10. Întărirea coeziunii și incluziunii sociale în cadrul regiunii
La nivel întregii țări sectorul serviciilor sociale este subdimensionat și subfinanțat (0.6% PIB în medie, față de
o medie europeană de 2.7%, conform Eurostat), iar accesul cetățenilor la servicii sociale, de sănătate sau de
îngrijire pe termen lung, care să fie accesibile, de buna calitate și la un cost rezonabil, rămâne scăzut.
Regiunea București-Ilfov, chiar dacă cea mai dezvoltată din punct de vedere economic la nivelul României,
prezintă o pondere ridicată (peste nivelul național) a persoanelor aflate în stare de deprivare materială severă
și, totodată, o tendință ascendentă a gradului de îmbătrânire demografică și a numărului de persoane cu
dizabilități motiv pentru care serviciile sociale dedicate acestor grupuri vulnerabile sunt esențiale. Mai mult
se constată nevoia dezvoltării de servicii dedicate persoanelor care se confruntă cu adicții, persoanelor fără
adăpost, copiilor și tinerilor cu probleme de comportament etc.
11. Îmbunătățirea coeziunii teritoriale și a calității mediului construit, prin valorificarea în scop turistic
a resurselor naturale și culturale
Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială reprezintă
unul dintre obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul 2035 stabilite prin
Strategia de dezvoltare teritorială a României și unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării economice și sociale
integrate în cadrul unui terioriu.
Regiunea București-Ilfov beneficiază de numeroase resurse istorice și arhitecturale multe dintre ele fiind însă
într-o stare avansată de degradare - în anul 2016 Municipiul București a fost cuprins în lista World
Monuments Watch la categoria situri istorice în pericol: „mediul urban bucureștean este amenințat de
fenomenul de abandon și de demolarea clădirilor istorice, dezvoltarea necontrolată și reabilitarea
necorespunzătoare.”
În ceea ce privește patrimoniul natural amplasat în zona rurală (reprezentat la nivelul regiunii de arii protejate
de interes național, arii de protecție specială avifaunistică și situri de importanță comunitară) este necesară
acordarea unei atenții sporite dat fiind că agrementul neecologic și expansiunea rezidențială tind să aibă un
impact din ce în ce mai vizibil.
Totodată, sunt necesare investiții și în cadrul zonelor de recreere și petrecere a timpului liber, aceste tipuri
de facilități rămânând în general la un nivel redus pentru orașele cele mai dinamice, dezvoltându-se într-un
mod necontrolat și necoordonat după 1989.
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4.5. CONTEXT STRATEGIC
4.5.1. Context strategic european
Viziunea și obiectivele Strategiei regiunii București-Ilfov sunt aliniate abordării strategice a Parlamentului
European și Consiliului privind politica de coeziune, respectiv celor cinci obiective de politică propuse:
a) OP1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice
inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale;
b) OP2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către
o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și
a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile;
c) OP3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității;
d) OP4 - O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale;
e) OP5 - O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor
tipurilor de teritorii și de inițiative locale.
Aceste cinci obiective de politică au stat la baza Acordului de parteneriat pentru perioada de programare
2021-2027 fiind structurate sub fiecare dintre OP-uri o serie de problematici cheie care au fost valorificate în
stabilirea obiectivelor specifice și acțiunilor Strategiei Regiunii București-Ilfov.
Sub OP1: Dezvoltarea capacităților de cercetare, dezvoltare și inovare atât pentru organizațiile de cercetare
(institute de cercetare și insituții de învățământ superior), cât și pentru întreprinderi; Utilizarea digitalizării,
în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al guvernelor; Impulsionarea creșterii și competitivității IMMurilor etc.
Sub OP2: Eficiență energetică; Sisteme și rețele inteligente de energie; Apă și apă uzată; Economie circulară;
Biodiversitate; Calitatea aerului; Situri contaminate; Mobilitate urbană etc.
Sub OP3: Creştereaa accesibilităţii regiunilor; Continuarea investițiilor în dezvoltarea rețelei TEN-T;
Reabilitarea și modernizarea drumurilor naţionale; Realizarea de legături rutiere secundare; Dezvoltarea de
soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului etc.
Sub OP4: Educația și infrastructura educațională; Accesul pe piața muncii; Sănătatea; Sprijinirea incluziunii și
promovarea dreptului la demnitate socială.
Sub OP5: Cultură, patrimoniul cultural, natural și turismul (investiții sprijinite doar prin instrumente/ strategii
ITI, DLRC sau alte strategii teritoriale care răspund cerințelor Regulamentului general).
În formularea Strategiei regiunii București-Ilfov s-a ținut cont de principiile Pilonului european al drepturilor
sociale referitoare la Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii; Condiții de muncă echitabile; Protecția
socială și incluziunea socială, de provocările identificate în cadrul Pactului ecologic european, precum și de
obiectivele propuse în scopul transformării UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie
modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.
Totodată viziunea și obiectivele strategice ale Strategiei regiunii București-Ilfov se aliniază celor 6 piloni
prevăzuți la nivelul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, respectiv: Tranziție verde;
Transformare digitală; Creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; Coeziunea socială
teritorială; Sănătate, precum și reziliența economică, socială și instituțională; Politici pentru noua generație.
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Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov prin obiectivele sale specifice va contribui substanţial şi la îndeplinirea
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării după cum urmează: îmbunătăţirea
mobilităţii şi multimodalităţii, încurajarea energiilor durabile, promovarea culturii, îmbunătăţirea şi
întreţinerea calităţii apelor, conservarea biodiversităţii şi a calităţii aerului şi solurilor, dezvoltarea societăţii
bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei, sprijinirea competitivităţii
întreprinderilor.
Totodată strategia regiunii București-Ilfov se aliniază strategiilor de acțiune ale Cartei de la Leipzig pentru
Orașe Durabile pentru atingerea obiectivului de politică integrată de dezvoltare durabilă după cum urmează:
crearea și asigurarea unor spații publice de bună calitate, modernizarea rețelelor de infrastructură și
creșterea eficienței energetice, inovație proactivă și politici educaționale, urmărirea unor strategii de
dezvoltare a cadrului fizic, consolidarea economiei locale și a politicii locale legată de piața forței de muncă,
promovarea unui transport urban eficient și ieftin.

4.5.2. Context strategic național
Obiectivele propuse prin Strategia pentru regiunea București-Ilfov vor contribui la realizarea țintelor propuse
de Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru anul 2030, după cum urmează:
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv
infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea
oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale;
încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și
sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare
 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru
toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor
celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate
 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional
 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o
atenție specială celor în situații vulnerabile
Se aliniază, totodată, și cu obiectivele generale setate de Strategia de Dezvoltare Teritorială a României.
România policentrică 2035 - Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni,
care vizează:
 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în
vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive;
 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și
formarea zonelor funcționale urbane;
 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială;
 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

4.5.3. Context strategic regional
Viziunea de dezvoltare a Strategiei regiunii București-Ilfov prezintă un puternic focus asupra competitivității
bazate pe valorificarea potențialului de inovare și asimilarea progresului tehnologic. În acest sens obiectivele
specifice (respectiv acțiunile chieie și intervențile) propuse sub Obiectivul strategic: O REGIUNE MAI
COMPETITIVĂ ȘI INTELIGENTĂ sunt aliniate Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov
2021-2027 (RIS3 BI).
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RIS3 BI 2021-2027 a fost elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană și a
Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul României privind măsurile necesare îndeplinirii
condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” și
reprezintă un demers cu importanță strategică în vederea fundamentării procesului de planificare și definire
a priorităților de investiții la nivel regional realizat urmare a unui proces de descoperire antreprenorială de
jos în sus și ținând cont de atuurile regiunii, de avantajele competitive, precum și de provocările identificate
de actorii regionali. Astfel, au fost setate următoarele obiective:
Obiective strategice – RIS3 BI
1. Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare-inovare
2. Susținerea unei economii regionale competitive
3. Transformarea digitală a economiei și societății
4. Consolidarea cooperării și a competențelor actorilor din ecosistemul regional de CD
Obiective orizontale – RIS3 BI
 Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de CDI, transfer tehnologic și a clusterelor inovative
 Sprijinirea procesului de generare, exploatare și difuzare a cunoașterii
 Creșterea masei critice și a performanței întreprinderilor inovatoare
 Sprijinirea adoptării tehnologiilor digitale în întreprinderi și eficientizarea serviciilor publice
 Îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane pentru specializare inteligentă,
tranziție industrială, digitalizare și antreprenoriat
 Îmbunătățirea cooperării între actorii ecosistemului regional de inovare
Totodată, Strategia de Dezvoltare a regiunii București-Ilfov este corelată cu:
 Planul de mobilitate urbană durabilă al Regiunii București-Ilfov 2016-2030 (PMUD BI) care vizează
accederea către un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze
dezvoltarea
 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 2016-2025 (PRAI BI) al cărui obiectiv general vizează
creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic cu 5%
până în 2025, prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj până la 1%,
până în 2025

4.5.4. Context strategic local
Strategia de Dezvoltare a Regiunii București-Ilfov a fost conturată în baza necesităților evidențiate la nivel
local, a atuurilor și oportunităților existente în teritoriu și reflectă, în bună măsură, dezideratele formulate în
cadrul Strategiilor de Dezvolare Locală. Mai mult decât atât, elaborarea PDR BI (implicit Strategia de
Dezvoltare) s-a realizat printr-o colaborare strânsă cu echipele de experți care realizează Strategia Integrată
de Dezvoltare Urbană a Municipiului București și Strategia de Dezvoltare a județului Ilfov.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București 2020-2030 – își propune ca peste 30 de
ani Bucureștiul să fie o capitală europeană competitivă, cu o reputație internațională de hub regional
economic și financiar, cel mai atractiv oraș-punte între Occident și Orient, ce își promovează diversitatea și
dinamismul într-un mediu curat, fără emisii de carbon.
Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030 setează ca viziune pentru anul 2030 - Județul Ilfov să
devină un spațiu al dialogului și al polarizării inteligente; un județ competitiv, durabil și incluziv. De asemenea,
un teritoriu care se re-inventează economic și se re-configurează social și spațial, adaptându-se provocărilor
globale, devenind prin oferta de localizare și servicii, un partener credibil, deschis către atingerea unui țesut
economic viabil și competitiv, a unui cadru locuibil de calitate și a unui mediu natural atractiv.
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4.6. SINTEZA STRATEGIEI REGIONALE BUCUREȘTI-ILFOV

Os4 Promovarea dezvoltarii sustenabile cu
emisii scăzute de CO2

O regiune mai
verde și rezilientă

Os5 Promovarea managementului eficient al
apei și tranziția către o economie circulară
Os6 Promovarea adaptării la schimbările
climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

O regiune mai
bine conectată

O regiune mai
socială și
incluzivă

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată
Creșterea eficienței privind gestionarea deșeurilor
Îmbunătățirea capacității de prevenire şi gestionare a riscurilor
Dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor pentru situații de urgență

Os 7 Îmbunătățirea conectivității regionale

Dezvoltarea infrastructurii de transport

Os8 Îmbunătățirea accesului la servicii
educaționale și a condițiilor și nivelului de
echipare a unităților de învățământ
Os9 Asigurarea accesului la asistență
medicală

Dezvoltarea și ameliorarea stării infrastructurii educaționale

Os10 Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale
în cadrul regiuni

Posibile intervenții

Os2 Creșterea nivelului de digitalizare al
economiei și societății
Os3 Consolidarea poziției IMM-urilor pe
piețele interne și externe

Dezvoltarea capacității de cercetare-inovare, a sinergiilor și a competențelor în domeniile de
specializare inteligentă
Crearea și maturizarea start-up-urilor / spin-off-urilor inovatoare
Dezvoltarea instrastructurilor de inovare și transfer tehnologic și îmbunătățirea serviciilor oferite
de acestea
Sprijinirea clusterelor de inovare
Sprijin pentru transformarea digitala a IMM-urilor
Susținerea digitalizării serviciilor publice
Sprijinirea IMM-urilor în vederea creșterii competitivității și internaționalizării
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Dezvoltarea mobilității și infrastructurii urbane curate
Crearea, îmbunătățirea, regenerarea spațiilor și infrastructurii verzi în zonele urbane
Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale
Îmbunătățirea eficienței operaționale și energetice a sistemului de producție, transport, distribuție
și
consum a energiei termice

Posibile intervenții

Os1 Îmbunătățirea performanței în materie
de cercetare și inovare

Acțiuni cheie

Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești, inclusiv a celei dedicate serviciilor de asistență medicală
primară și comunitară
Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, precum si diversificarea si creşterea calităţii acestora
Îmbunătățirea securității spațiilor publice
Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor
Sprijinirea dezvoltării de strategii şi acţiuni integrate pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei
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Posibile
intervențíi

O regiune mai
competitivă și
inteligentă

Obiective specifice

Posibile intervențíi

Obiective strategice

Os11 Îmbunătăţirea calităţii mediului
construit și diversificare ofertei de petrecere
a timpului liber

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor
culturale
Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural
Dezvoltarea zonelor turistice, de agrement și petrecere a timpului liber

Obiectivele specifice subsumează o serie de acţiuni cheie, iar pentru acţiunile cheie au fost identificate posibile intervenţii de sprijinit la nivel regional.
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Posibile
intervențíi

O regiune mai
aproape de
cetățeni și
coezivă din punct
de vedere
teritorial

Obiectiv
specific

Acțiuni cheie

Posibile investiții

 Dotare cu active fixe și active necorporale a IMM-urilor în vederea dezvoltării propriilor departamente de
cercetare/inovare etc.
Dezvoltarea capacității de cercetare-  Dotarea cu active fixe și/sau active necorporale a infrastructurilor proprii de cercetare/inovare ale organizațiilor de
inovare, a sinergiilor și a
competențelor în domeniile de
specializare inteligentă




Os 1
Creșterea masei critice de start-upuri / spin-off-uri inovatoare
Dezvoltarea instrastructurilor de
inovare și transfer tehnologic și
îmbunătățirea serviciilor oferite de
acestea
Sprijinirea clusterelor de inovare

CDI, inclusiv ale instituțiilor de învățământ superior, pentru a deservi cerințele de inovare ale întreprinderilor
Sprijinirea integrării ecosistemului de inovare regional în rețele naționale, europene pe domenii de specializare
inteligentă (prin participării la: infrastructurile ESFRI-ERIC, la acțiunile Institutului European de Inovare și
Tehnologie; activitățile platformelor tematice de specializare inteligentă etc.)
Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-urilor/ organizațiilor CDI/ entităților implicate în procesul de descoperire
antrepeenorială aferent RIS3

 Crearea/maturizarea start-up-urilor / spin-off-urilor inovatoare în domeniile de specializare inteligentă
 Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi
dotarea cu echipamente și software necesare,

 Achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice
 Dezoltarea, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite de clustere în vederea sprijinirii inovării în întreprinderi
din domeniile de specializare inteligenta regionale

 Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri
 Creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate
Sprijin pentru transformarea digitală
a IMM-urilor

activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate

 Creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (linii de producție, automatizări, robotică,
tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.).

 Achiziția de servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitală
 Dezvoltarea hub-urilor de inovare digitală
 Intervenții de tip smart-city/smart village precum: dezvoltarea de aplicații și platforme pentru optimizarea

Os 2

Susținerea digitalizării serviciilor
publice



interacțiunii cetățenilor cu orașul; dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date urbane; echiparea
orașelor cu infrastructură pentru colectare date etc.
Digitalizarea serviciilor publice la nivel local: arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală,
etc; securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor publice; promovarea
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Os 3

Sprijinirea IMM-urilor în vederea
creșterii competitivității și
internaționalizării
Dezvoltarea infrastructurii de
afaceri









Dezvoltarea mobilității și a
infrastructurii urbane curate





Os 4

Crearea, îmbunătățirea,
regenerarea spațiilor și
infrastructurii verzi în zonele
urbane
Creșterea eficienței energetice în
clădirile publice și rezidențiale

transparenței, prin inițiative de tip open-data; platforme pentru plata online a taxelor locale, eliberare documente
etc.
Dotarea cu active fixe a microîntreprinderilor având ca scop creșterea competitivității și rezistenței pe piață a
acestora
Proiecte de sprijin (dotare) ale IMM-urilor pentru a-și adapta produsele/serviciile și modul de comercializare la
cerințele de calitate și conformitate de pe alte piețe europene/internațional și pentru creșterea vizibilitatii externe
Înființarea, dezvoltarea, operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor și a parcurilor industriale
Parc Stiințific Măgurele
Construirea/extinderea traseelor de transport public electric urban/suburban, inclusiv infrastructura tehnica
aferentă, depouri, stații, infrastructuri intermodale (park&ride) etc.
Modernizarea/reabilitarea traseelor de transport public electric urban/suburban, inclusiv infrastructura tehnica
aferentă, depouri, stații etc.
Îmbunătățirii infrastructurii transportului nemotorizat: construirea/ modernizarea/ reabilitarea/extinderea
pistelor/traseelor pentru biciclete, modernizarea/ extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale
Digitalizarea sistemelor de transport public urbane: crearea /modernizarea/ extinderea sistemelor de management
al transportului public /traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport
inteligente (STI)
Îmbunatatirii infrastructurii transportului public electric alternativ (construirea/ achiziționarea/ instalarea stațiilor
de realimentare/ reîncărcare cu combustibili alternativi pentru transportul public etc.
Dezvoltarea de noi tronsoane, stații aferente; material rulant, modernizare instalații; în echipamente conexe,
măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv sisteme de siguranta etc.

 Crearea / modernizarea / extinderea spațiilor verzi ( parcuri, grădini, scuaruri etc.)
 Crearea de infrastructuri verzi urbane: (acoperişuri verzi, pereţi verzi, coridoare verzi ecologice etc.)
 Reabilitatrea peisagistică a parcurilor istorice Carol, Cișmigiu și Herastrău
 Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice;
 Individualizarea consumurilor de energie termică prin intermediul repartitoarelor de costuri în condominii
racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

 Consolidare a clădirilor, în funcție de riscurile identificate

Os 5

Îmbunătățirea eficienței
operaționale și energetice a
sistemului de producție, transport,
distribuție și consum a energiei
termice
Dezvoltarea infrastructurii de apă și
apă uzată

 Infrastructura/rețea de transport și distribuție energie termică ce aparține SACET (rețele primare și secundare) și


infrastructura tehică aferentă, inclusiv puncte termice, statii termice centralizate, echipamente și aparatură de
automatizare
Valorificarea resurselor geotermale din județul Ilfov pentru încălzirea locuințelor

 Construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare a stațiilor de epurare a
apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile, inclusiv
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 Construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și distribuire a
apei destinate consumului uman in contextul proiectelor integrate de apă și apă uzată

 Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS,
contorizări, masuri privind implementarea managamnetului activelor etc.)

 Extinderea sistemelor de colectare separată atât în ceea ce privește colectarea din poartă în poartă a deșeurilor
Creșterea eficienței privind
gestionarea deșeurilor

Os 6

Os 7




reciclabile și a biodeșeurile, dar și colectarea deșeurile textile și deșeurile periculoase menajere
Valorificarea materiala a deșeurilor (stații de sortare, stații de compostare și instalații de digestie anaerobă
Instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv îmbunătățirea instalațiilor TMB existente.

Îmbunătățirea capacității de
prevenire și gestionare a riscurilor

 Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi sau prin adaptarea, construirea

Dezvoltarea infrastructurilor și
serviciilor pentru situații de urgență

 Dotarea serviciilor profesioniste, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, a centrelor rapide de intervenţie,

Dezvoltarea infrastructurii de
transport

ori reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare

cu tehnică, mijloace şi echipament deintervenţie in vederea dezvoltării capacitatii de raspuns în situatii de urgenţă







Dezvoltarea și ameliorarea stării
infrastructurii educaționale
Os 8
Promovarea accesului egal la
educație și formare de calitate și
favorabile incluziunii

Os 9

Dezvoltarea infrastructurii
spitalicești, inclusiv a celei dedicate
serviciilor de asistență medicală
primară și comunitară

Os 10

Îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, precum și diversificarea si
creşterea calităţii acestora

Dezvoltarea legăturilor secundare reabilitate și/sau nou construite către rețeaua și nodurile TEN-T
Construirea și/sau reabilitarea infrastructurilor rutiere pentru decongestionarea / fluidizarea traficului
Constructia/ modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T (inclusiv ERTMS)
Realizarea infrastructurii de transport pentru nodul intermodal de marfă la Moara Vlăsiei
Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea / dotarea infrastructurii de învățământ
antepreșcolar și preșcolar, primar, secundat, ÎPT și ÎPV, inclusiv învățământ special și a infrastructurii educaționale
universitare
Construirea/ modernizarea/ extinderea campusurilor preuniversitare și universitare


 Asigurarea accesului și participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES
 Programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții copiilor din pre-universitar, cu accent pe cei









din grupuri vulnerabile
Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport pentru elevii din grupuri defavorizate
Spitalul Metropolitan București
Extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite în cadrul cabinetelor medicilor de familie
Dezvoltarea infrastructurii pentru servicii de asistență medicală școlară și comunitară
Exitinderea rețelei de unități sanitare care furnizează asistență medicală ambulatorie
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale nerezidenţiale, inclusiv dotarea cu echipamente;
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale rezidențiale, inclusiv dotarea cu echipamente
(pentru vârstnici, pentru persoanele cu dizabilități, pentru victimele violenței domestice etc.)
Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum şi de servicii comunitare integrate furnizate la nivelul comunităţii
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 Îmbunătăţirea participării pe piaţa forţei de muncă a: tinerilor, şomerilor, şomerilor de lungă durată, persoanelor
inactive, persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, lucrătorilor vârstnici (55-64 ani),

 Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă, în special a persoanelor vulnerabile şi expuse riscului de marginalizare
socială (persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educație, minorităţi de etnie roma, etc);
Promovarea ocupării forţei de
muncă şi sprijinirea mobilităţii
lucrătorilor

 Cresterea nivelului de abilităţi şi competenţe al tinerilor NEETs, șomerilor și a persoanelor inactive, şomerilor de

Îmbunătățirea securității spațiilor
publice






Sprijinirea dezvoltării de strategii şi
acţiuni integrate pentru incluziune
socială şi combaterea sărăciei

Conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural și a
infrastructurilor culturale







lungă durată, persoanelor din rândul minorităţii roma, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de
educație, persoanelor din mediul rural, etc)
Promovarea de noi oportunităţi de angajare în zona rurală
Furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente
Acordarea de sprijin financiar adecvat (prime de mobilitate și/sau de instalare) cu scopul de a facilita creșterea
ocupării și mobilităţii lucrătorilor
Realizarea/extinderea sistemelor de iluminat
Realizarea/extinderea sistemelor de supraveghere video
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Dezvoltarea infrastructurii sociale cât și la cea a serviciilor în comunitate (sociale, de sănătate, ocupare, sprijin
educațional), adaptate nevoilor sociale care au fost identificate în cadrul Strategiilor de dezvoltare locala
Furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității, care pot include: măsuri de ocupare şi formare profesională
a forței de muncă, activități sociale, măsuri sociale, etc. care vizează inclusiv implicarea activă a membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și infrastructurilor culturale
 Construcția de noi clădiri destinate activităților culturale, inclusiv pentru expunerea și protecția patrimoniului
cultural mobil și imobil

 Implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru promavarea obiectivelor de patrimoniu
cultural și a infrstructurilor culturale

Os 11

Conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului natural

 Realizarea de amenajări în vederea conservării durabile a obiectivelor de patrimoniu natural, inclusiv crearea/



Dezvoltarea zonelor turistice, de
agrement și petrecere a timpului
liber





reabilitarea infrastructurilor conexe acestora
Creșterea gradului de conștientizare pentru grupurile interesate cu privire la importanța conservării biodiversității
în cadrul sit-urilor
Crearea, reabilitarea și modernizarea infrastructurilor turistice și de agrement, inclusiv a centrelor de agrement și
petrecerea timpului liber destinate copiilor și tinerilor
Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în aer liber (ex. zone speciale pentru sport, locuri de
joacă etc.)
Crearea, reabilitarea și modernizarea infrastructurilor destinate practicării activităților sportive
Promovarea inițiativelor conexe New European Bauhaus
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4.7. ESTIMAREA NECESITĂȚILOR DE FINAȚARE
Nr. fișe de proiect
-potențiale investiții(până în iunie 2021)

Suma
(lei fara TVA)

Os 1 - Îmbunătățirea performanței în
materie de cercetare și inovare în
domeniile de specializare

4

97.651.268,07

Os 2 - Creșterea nivelului de digitalizare al
economiei și societății

52

811.766.910,27

Os 3 – Consolidarea poziției IMM-urilor pe
piețe interne și externe

5

796.897.013,60

Os 4 - Promovarea dezvoltarii sustenabile
cu emisii scazute de CO2

522

33.699.516.745,72

Os 5 - Promovarea managementului
eficient al apei și tranziția către o
economie circulară

31

5.018.607.702,86

Os 6 - Promovarea adaptării la schimbările
climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor

16

2.455.691.039,11

Os 7 regionale

117

11.052.543.675,80

Os 8 - Îmbunătățirea accesului la servicii
educaționale și a condițiilor și nivelului de
echipare a unităților de învățământ

105

1.791.994.453,83

Os 9 - Asigurarea accesului la asistență
medicală

11

2.470.627.231,86

Os 10 – Întărirea coeziunii și incluziunii
sociale în cadrul regiunii

33

1.129.699.031,02

Os 11 – Îmbunătățirea coeziunii teritoriale
și a calității mediului construit, prin
valorificarea în scop turistic a resurselor
naturale și culturale

24

1.451.238.740,41

Obiectiv specific

Îmbunătățirea

conectivității
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4.8. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI
Obiectivele strategice sunt reprezentative pentru schimbările dinamice promovate de Strategia Regiunii
Bucureşti – Ilfov, exprimând direcţia care trebuie urmată de regiune. Pentru fiecare Obiectiv specific a fost
stabilit un număr limitat de indicatori de monitorizare a obiectivelor strategiei regionale, aceștia stând la baza
analizei Planului de Dezvoltare Regional 2021-2027.
Aceste obiective nu reprezintă finanțări în sine, ci ele contribuie la măsurarea rezultatelor și impactului
direcționarea Strategiei Regiunii București-Ilfov.
Obiectiv Specific

1.
Îmbunătățirea
performanței în materie de
cercetare și inovare

2.
Creșterea nivelului de
digitalizare al economiei și al
societății

3.
Consolidarea poziției
IMM-urilor pe piețe interne și
externe

4.
Promovarea dezvoltarii
sustenabile cu emisii scazute de
CO2 și a măsurilor privind
eficiența energetică

5.
Promovarea
managementului eficient al
apei și tranziția către o
economie circulară

Indicatori

Unitate de
măsură
Mii lei

Sursa date

%

INS

Nr.

INS

%

Eurostat

Ponderea persoanelor care
interacționează cu autoritățile publice
prin intermediul internetului

%

Eurostat

Numărul întreprinderilor active pe
clase de mărime
Numărul întreprinderilor active pe
sectoare de activitate
Numărul întreprinderilor nou create

Nr.

INS

Nr.

INS

Nr.

INS

Situația întreprinderilor nou create la
un an de la înființare
Ponderea IMM-urilor care dețin
website propriu
Evoluția concentrațiilor medii anuale
ale anumitor poluanți atmosferici
Suprafața spațiilor verzi raportată la
numărul de locuitori

%

INS

%

Eurostat

Concentrații
μg/m3
mp/loc

Cheltuielile pentru inovare, pe lemente componente
Ponderea întreprinderilor .inovatoare
din totalul întreprinderilor
Numărul întreprinderilor inovatoare și
non-inovatoare în cadrul regiunii, pe
activități și clase de mărime
Procentul indivizilor care au comandat
prin intermediul internetului bunuri și
servicii pentru utilizare proprie

INS

Lungimea reţelei simple de canalizare

Km

APM
București
PMB –
cadastrul
verde al
Municipiului
Bucureşti
INS

Număr persoane conectate la sistemul
public de alimentare cu apă

Nr.

INS

Număr persoane conectate la sistemul
de canalizare și epurare a apelor uzate

Nr.

INS
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6.
Promovarea adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea
şi
gestionarea
riscurilor

7.
Îmbunătățirea
conectivității regionale

8.
Îmbunătățirea accesului
la servicii educaționale și a
condițiilor și nivelului de
echipare a unităților de
învățământ

9.
Asigurarea accesului la
asistență medicală

10.
Întărirea
coeziunii
sociale și teritoriale în cadrul
regiunii

228

Cantitatea de deșeuri reciclate

Tone/an

Numărul imobilelor încadrate în
clasele de risc seismic

Nr.

MPSMID
Ilfov228
PGD
Municipiul
București229
AMCCRS PMB

Lungimea rețelelor rutiere de
transport conectate la rețeaua TEN-T

Km

Eurostat

Lungimea străzilor orășenești
modernizate și nemodernizate
Transportul de pasageri (internurban
și internațional) pe tipuri de
transporturi (rutier, feroviar)

Km

INS

Nr.

INS

Numărul pasagerilor transportaţi în
transportul public pe tipuri de vehicule
Lungimea liniilor de tramvai/
reabilitate/ modernizate

Nr.

INS

Km

INS

Lungimea rețelelor pentru transport
alternativ

Km

INS

Numărul unităților de învățământ pe
toate nivelurile de educație

Nr.

INS

Numărul sălilor de clasă pe niveluri de
educație
Numărul laboratoarelor școlare la
nivelul UAT-urilor din regiune

Nr.

INS

Nr.

INS

Accesul elevilor cu dizabilități în cadrul
unităților de învățământ, la nivel de
UAT
Numărul personalului medico-sanitar

%

http://sig.forhe.ro/

Nr.

INS

Numărul unităților sanitare
Numărul infrastructurilor de servicii
sociale pe tipuri de infrastructuri

Nr.
Nr.

Rata de părăsire timpurie a şcolii

%

INS
Ministerul
Muncii și
Protecției
Sociale
EUROSTAT

Rata deprivării materiale severe

%

INS

Rata de ocupare pe grupe de vârstă

%

INS

Master Plan pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Ilfov – 2020 https://adigidi.ro/wp-

content/uploads/2020/06/9-Anexa_MP_SMID_IF.pdf
229

Planul de Gestionare al Deșeurilor din Municipiul București (2019 – 2025)

https://api.pmb.ro/storage/Directii/D%20Servicii%20Publice/planul_de_gestionare_a_deseurilor_din_mun_buc_2019_2025.pdf
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11.
Conservarea
obiectivelor de patrimoniu și
dezvoltarea
zonelor
de
agrement și recreere

Numărul populației șomere, pe niveluri
de instruire
Rata abandonului şcolar în
învăţământul preuniversitar

Nr.

INS

%

INS

Număr de vizitatori ai siturilor culturale
și turistice care beneficiază de sprijin

Nr.

X

4.9. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE
În lucru

4.10. SISTEMUL DE MONITORIZAREA ȘI EVALUARE
În lucru

4.11. PROCESUL PARTENERIAL
În lucru

4.12. PRINCIPII ORIZONTALE
În lucru
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ANEXA
Analiza aprofundată a profilului socio-economic al regiunii
1. ASPECTE CE ȚIN DE CADRUL NATURAL

Relief

Regiunea București-Ilfov este poziționată în cadrul Câmpiei Vlăsiei (o
subdiviziune a Câmpiei Române). Aceasta este o câmpie piemontană230
constituită din următoarele subunități: 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,
reprezentând 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).

Pedologie

În ceea privește caracteristicile pedologice ale 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.

Pe teritoriul regiunii se regăsesc două corpuri de apă subterană, respectiv
ROAG11 – București-Slobozia și ROAG13 – București. 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.231

Hidrografie

Regiunea este caracterizată prin prezența resurselor de apă termală în apropiere
de Otopeni și Snagov.232 Resursele geotermale sunt reprezentate rezvervorul
geotermal Otopeni-București-Nord având o suprafață determinată de 300 𝑘𝑚2.
Forajele de cercetare au arătat temperaturi ce se încadrează între 58 și 84 grade
Celsius și debitele între 22 și 35 l/s.233 Suprafaţa unde exista potenţial geotermal
din regiunea Bucureşti Ilfov este mare comparativ cu suprafaţa întregii regiuni
(1811 kmp) însă utilizarea acestor ape este redusă, fiind utilizată o singură sursă
având debitul de 14 l/s din care se folosesc cca. 50%. Rezultă utilizarea a numai
3% din debitul total disponibil în zonă.234

230

Ielenicz M., Pătru I., (2005), Geografia fizică a României, Edit. Universitară, București
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/
2012-2014%20WFD%20public%20information%20and%20consultation%20documents/RO/ArgesSee/Anexa%204.1.pdf
232
C.J. Ilfov, Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, Partea a II-a: Analiza diagnostic
233
http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=450&lang=ro
234
Zaharia Carmen - Energia şi mediul, Editura Ecozone, ed II, 2006, pag 124
231
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Geologie

Regiunea București-Ilfov este caracterizată prin prezența straturilor de pietrișuri
și nisipuri, precum și a depozitelor lossoidale și argiloase numite ,,strate de
Frățești” – ,,formate din trei orizonturi de pietrișuri și nisipuri separate de argile),
peste care urmează un complex marnos din pleistocenul mediu ce crește în
grosime de la Sud (20 m) la Nord (mai mult de 100 m), apoi complexul nisipurilor
de Mostiştea (10-50 m grosime), argile şi argile nisipoase, orizontul pietrişurilor
şi nisipurilor de Colentina.’’235 La acestea, se adaugă existența depozitelor
lossoide, pe întreaga suprafață a teritoriului, de grosimi cuprinse între 5-15 m,
urmate de un strat de nisipuri și pietrișuri dispuse pe un pat argilos.’’
Regiunea este situată în zona climatului temperat continental cu nuanțe de
ariditate. Caracteristicile principale ale climei sunt date de 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-Vest.236

Clima

Accentuarea schimbărilor climatice din ultimii ani au condus, pe lângă
modificările de precipitații și temperaturi medii și la creșterea frecvenței
fenomenelor meteorologice periculoase, astfel conform rapoartelor anuale,237 în
perioada 2016-2020 Centrul Național de Prognoză Meteorologică București a
emis un total de 3 877 de mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase,
dintre care 3 265 atenționări de cod galben, 553 amenințări de cod portocaliu și
59 de amenințări de cod roșu. Dintre toate acestea, la nivelul anului 2018 se
înregistrează cele mai numeroase mesaje de avertizare privind fenomenele
meteorologice extreme, mai exact 1041, dintre care 955 avertizări de cod galben,
85 pentru cod portocaliu și 1 pentru cod roșu. Între 2019 și 2020 se evidențiază,
însă, o creștere accentuată a atenționărilor de cod roșu, în total fiind emise 54
de astfel de mesaje (30 de avertizări în 2019 și 24 în 2020).
În 2017 la nivelul regiunii București-Ilfov suprafața forestieră era de 24 900 ha,
valoare aflată în scădere față de anul 2011 (25 000 ha). Cea mai mare pondere
este deținută de pădurile de foioase (24 800 ha).238

Faună și floră

În regiunea București-Ilfov sunt localizate arii protejate de interes național
(RONPA0954 - Parcul Natural Văcărești, RONPA0577 - Lacul Snagov și
RONPA0578 - Pădurea Snagov, RONPA0013 - Zona naturală protejată Scroviștea),
arii de protecție specială avifaunistică (ROSPA0044 - Grădiștea-CăldărușaniDridu, ROSPA0122 - Lacul și Pădurea Cernica și ROSPA0140 - Scoviștea) și situri
de importanță comunitară (ROSCI0308 - Lacul și Pădurea Cernica și ROSCI0224 Scroviștea).239

235

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/11904_Capitolul%202.pdf
Florea (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, AR, Institutul de Geografie, București
237
Rapoarte anuale A.N.M. https://www.meteoromania.ro/despre-noi/raport-anual/
238
INSSE: Tempo Online - AGR301A
239
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
236
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Exemplarele faunistice specifice regiunii au fost 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.240

2. SISTEMUL DE AȘEZĂRI ȘI STRUCTURI ASOCIATIVE
Sistemul urban de așezări:

ORAȘ:

BRAGADIRU

SUPRAFAȚA:

2 179 ha

POPULAȚIA:

23 317 locuitori (5,3% din populația județului)

CONECTIVITATE:

Teritoriul adiministrativ al localității este traversat de Drumul Național
Centura București, DN6, care face legătura între capitală și Alexandria,
precum și DJ 401 A

ECONOMIE:

Localitatea își concentreaza predeminant activitățile în domenii precum
industrie (alimentară, materiale de construcții, etc.), agricultura, dar și
comerț.241

ORAȘ:

BUFTEA (CU SATUL BUCIUMENI)

SUPRAFAȚA:

5 487 ha

POPULAȚIA:

22 617 locuitori (5,2% din totalul județean)

CONECTIVITATE:

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-Eest de DJ101

ECONOMIE:

Principalele activități economice existente pe teritoriul localității sunt
orientate către: industrie (alimentară, cinematografică, ușoară, etc.),
agricultură și construcții.242

240

INSSE: Tempo Online: AGR301A
Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Bragadiru, 2016-2022
242
Strategia de dezvoltare locală a Orașului Buftea, 2014-2020
241
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ORAȘ:

CHITILA (CU SATUL RUDENI)

SUPRAFAȚA:

1 247 ha

POPULAȚIA:

15 631 locuitori (3,6% din populația județului)

CONECTIVITATE:

Orașul este străbătut de DN 7 București-Pitești, iar în partea Sudică de DN
Centura București, facilitând astfel accesul către toate punctele
importante din regiune

ECONOMIE:

Orașul își desfășoară principalele activități economice în domenii precum:
comerțul (cu ridicata și amănuntul), construcții, transporturi, dar și
informații și comunicații. 243

ORAȘ:

ORAȘUL MĂGURELE (CU SATELE ALUNIȘU, DUMITRANA, PRUNI ȘI
VÂRTEJU)

SUPRAFAȚA:

4 515 ha

POPULAȚIA:

11 308 locuitori (2,6% din populația județului)

CONECTIVITATE:

Orașul prezintă o mare conectivitate, fiind traversat de la vest la est de DN
Șoseaua de Centură și de asemenea, de DJ401A. 244

ECONOMIE:

Activitățile economice se desfășoară în domenii precum comerțul (cu
ridicata și amănuntul), pe teritoriul localității având sediul și puncte de
lucru peste 300 de agenți economici.245

ORAȘ:

ORAȘUL OTOPENI (CU SATUL ODĂILE)

SUPRAFAȚA:

3 160 ha

POPULAȚIA:

17 388 locuitori (4% din totalul județului Ilfov)

CONECTIVITATE:

Orașul este străbătut de DN Centura București și de la nord la sud de DN1,
facilitând legătura cu municipiul Ploiești

ECONOMIE:

Principalele activități economice, se concentrează pe domeniile:
transporturi și logistică, în special în zona aeroportului Henri Coanda,
industrie (confecții și textile, producția de tutun) și comerț246 fiind facilitate

243

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Orașului Chitila, 2014-2020
Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Măgurele, 2017-2022
245
https://primariamagurele.ro/orasul-magurele/industrie
246
Planul integrat de dezvoltare urbană al Orașului Otopeni, 2010
244
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fluxurile de import-export prin prisma conectivității ridicate în raport cu
rețelele de transport

ORAȘ:

ORAȘUL PANTELIMON

SUPRAFAȚA:

6 716 ha

POPULAȚIA:

28 989 locuitori (6,6% din totalul județului)

CONECTIVITATE:

Orașul prezintă o conectivitate ridicată, conferită de existența DN 3 care
leagă Capitala de Călărași, DN Șoseaua de Centură și DJ 301

ECONOMIE:

Principale ramuri economice existente sunt industria (confecții și textile,
materiale de construcții, alimentară) și agricultura247, dar care are de
suferit datorită expansiunii spațiului construit

ORAȘ:

ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI

SUPRAFAȚA:

5 581 ha

POPULAȚIA:

37 027 locuitori (8,5% din toatalul județului)

CONECTIVITATE:

Teritoriul este traversat 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

ECONOMIE:

Din punct de vedere al dezvoltării economice orașul Popești-Leordeni se
concentrează în ramuri precum: agricultura, transporturi, comerț,
construcții, etc.248

ORAȘ:

ORAȘUL VOLUNTARI

SUPRAFAȚA:

3 740 ha

POPULAȚIA:

43 002 locuitori (9,8% din populația județului)

CONECTIVITATE:

Este traversat de la nord la sud de A3 București – Ploiești, DN 2 București
– Urziceni, DJ200B, precum și DN Centura București

ECONOMIE:

Principalele activități economice de la nivelul orașului Voluntari sunt:
comerțul, construcțiile dar și transportul.249

247

Strategia de dezvoltare locală a Orașului Pantelimon, 2014-2020
Strategia privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, 2016-2022
249
Strategia de dezvoltare locală a Orașului Voluntari, 2011-2020
248
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Structuri asociative:

Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public
București – Ilfov

Membrii:

cuprinde toate unitățile administrativ-teritoriale din cadrul regiunii

Scopul asocierii:

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 Regională București-Ilfov și cu
strategiile locale și sectoriale de dezvoltare, în domeniile transporturilor și
accesibilității

Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București

Membrii:

Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov

Scopul asocierii:

Are 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.250

Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetică BucureștiIlfov

Membrii:

Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local Popești-Leordeni
și Consiliul Local Chiajna

Scopul asocierii:

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.251

250
251

https://www.adizmb.ro/
https://www.aditbi.ro/page/70
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Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Iluminat Public
București

Membrii:

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

Scopul asocierii:

Vizează reabilitarea, extinderea modernizarea și finanțarea serviciului de
iluminat public.252

Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsecție,
Dezinfecție București

Membrii:

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

Scopul asocierii:

Vizează gestionarea serviciilor de deratizare și dezinsecție.253

Asociație:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a
Deșeurilor Ilfov

Membrii:

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, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periş,
Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra)

Scopul asocierii:

Are drept scop principal gestionarea deșeurilor în vederea reducerii
impactului asupra mediului, precum și găsirea de noi soluții pentru
reducerea costurilor pentru populație

Asociație:

Asociația Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov

Membrii:

Consiliul Județean Ilfov și 16 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov
(Bragadiru, Măgurele, Pantelimon, Afumați, Balotești, Brănești, Cernica,
Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dobroești, Domnești, DragomireștiVale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia,
Periș, Petrăchioaia, Tunari, Vidra)

Scopul asocierii:

Creat 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.254
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https://www.adiipb.ro/despre-noi
https://www.adiddd.ro/despre-noi
254
https://www.adiailfov.ro/strategia-de-dezvoltare/
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Grupuri de Acțiune Locală:

DENUMIRE GAL:

GAL Vlăsia Ilfov Nord-Est

MEMBRI:

Dascălu, Gruiu, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari

SCOPUL ASOCIERII:

Vizează în linii generale dezvoltarea sectorului agricol, dezvoltarea economică
și socială a teritoriului. Strategia de Dezvoltare Locală își propune 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.255

DENUMIRE GAL:

GAL Sabar Ilfov-Sud

MEMBRI:

Vidra, Copăceni, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov

SCOPUL ASOCIERII:

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.256

DENUMIRE GAL:

GAL Ilfovăț Ilfov Sud-Vest

MEMBRI:

Ciorogârla, Domnești și Clinceni

SCOPUL ASOCIERII:

Vizează 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.257

255

www.gal-ilfov-ne.ro
www.galsabar.ro
257
www.gal-ilfov-sv.ro
256

166

DENUMIRE GAL:

GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest

MEMBRI:

Mogoșoaia, Corbeanca și Periș

SCOPUL ASOCIERII:

Vizează 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.258

DENUMIRE GAL:

GAL Ogoarele Vlăsiei

MEMBRI:

Ciolpani (județul Ilfov) și o serie de localități din județul Dâmbovița (Butimanu,
Cojasca, Cornești, Crevedia, Finta și Niculești) și județul Prahova (Poienarii
Burchii)

SCOPUL ASOCIERII:

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.259

DENUMIRE GAL:

GAL Giurgiu Nord

MEMBRI:

Dragomirești-Vale (județul Ilfov) și o serie de localități de pe teritoriul județului
Giurgiu (Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba)

SCOPUL ASOCIERII:

Vizează 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.260

DENUMIRE GAL:

GAL Naparis

MEMBRI:

Grădiștea (județul Ilfov) și alte 21 de localități din județul Ialomița

SCOPUL ASOCIERII:

Vizează creșterea competitivității agriculturii, precum și obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate atât din punct de vedere economic cât și social.
261

258

www.gal-ilfov-nv.ro
http://www.ogoarelevlasiei.ro/
260
http://www.galgiurgiunord.ro/
261
www.naparisgal.ro
259
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3. MISCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI – TABELE EXTINSE INDICATORI
Tabel. nr. 11 Evoluița ratei mortalității generale (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al
municipiului București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2019
ANUL
MEDIU DE

REGIUNE

REGIUNEA B-I

ILFOV

BUCUREȘTI

REZIDENȚĂ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

10,2

9,83

10,15

10,48

10,41

10,38

10,5

10,1

Urban

10,1

9,71

10,04

10,42

10,36

10,32

10,4

10,1

Rural

12,4

11,22

11,42

11,20

11,03

11,03

10,9

10,5

Total

11

9,9

10,1

9,9

9,8

9,6

9,6

9,2

Urban

9,2

8,32

8,52

8,30

8,30

8,00

8,1

7,6

Rural

12,4

11,22

11,42

11,20

11,03

11,03

10,9

10,5

Total

10,11

9,82

10,16

10,59

10,53

10,52

10,6

10,3

Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP108B și POP206B – noiembrie 2020
Tabel. nr. 12 Evoluția ratei mortalității infantile (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al
municipiului București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2019
ANUL
MEDIU DE

REGIUNE

REGIUNEA B-I

ILFOV
BUCUREȘTI

REZIDENȚĂ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

4,42

5,78

4,84

5,04

4,14

4,63

3,4

3

Urban

3,87

5,28

4,69

4,82

4,10

4,43

3

Rural

9,69

10,66

6,24

7,10

4,47

6,38

3,5
2,6

2,9

TOTAL

7,25

8,98

4,59

6,19

3,43

5,46

4,1

3,4

Urban

4,12

6,83

2,63

5,16

2,20

4,46

5,8

4

Rural

9,69

10,66

6,24

7,10

4,47

6,38

2,6

2,9

TOTAL

3,85

5,15

4,89

4,78

4,32

4,43

3,3

2,8

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP209A– noiembrie 2020
Tabel. nr. 13 Evoluția ratei natalității (%0), la nivelul regiunii București – Ilfov, a județului Ilfov și al municipiului
București, pe medii de rezidență, în perioada 2012-2019

REGIUNE

REGIUNEA B-I

ILFOV

BUCUREȘTI

ANUL

MEDIU DE
REZIDENȚĂ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

9,2

9,7

9,5

9,7

9,8

10,2

10,5

9,4

Urban

9,1

9,6

9,4

9,6

9,5

10

10,4

9,4

Rural

11,1

11,2

10,8

11,3

12,2

11,7

11,3

10

TOTAL

11,1

11,2

11,2

11,8

12,4

12,3

11,8

10,5

Urban

11,3

11,2

11,6

12,5

12,7

13,1

12,4

11

Rural

11,1

11,2

10,8

11,3

12,2

11,7

11,3

10

TOTAL

8,9

8,9

9,4

9,2

9,3

9,3

10,3

9,2

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP202A – noiembrie 2020
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Tabel. nr. 14 Rata sporului natural (%0) la nivelul regiunii București – Ilfov, în perioada 2012-2019
ANUL

REGIUNE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

REGIUNEA B-I

-1

-0,1

-0,7

-0,8

-0,4

-0,2

0,2

-7

ILFOV

0,1

1,3

1,1

1,9

2,8

2,6

2,2

1,3

BUCUREȘTI

-1,2

-0,4

-1

-1,3

-1

-0,7

-0,3

-1,1

*Sursa: prelucrat după INS tempo online: POP215A tempo INS

4. MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI – ANALIZĂ INDICATORI
a. Stabilirile și plecările cu domiciliul

TOTAL

TOTAL

REGIUNEA B-I

RURAL

ILFOV

2012

57591

47850
URBAN

12201

9206

11008

7678

23209

16884

80800

64734

NR. STABILIRI CU DOMICILIUL

Stabilirile de domiciliu de la nivelul regiunii București-Ilfov reprezintă 20% din totalul național. Din cele
80 800 de persoane care s-au stabilit în regiunea București-Ilfov 71,2% s-au înregistrat în Municipiul
București. Referitor la creșterile înregistrate în intervalul analizat se constată un spor de 16 066 persoane
în 2019 față de anul 2012 pentru întreaga regiune. Comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare
București-Ilfov indică cele mai ridicate valori ale stabilirilor cu domiciliul, în perioada 2012-2019,
(devansându-se de regiunea Nord-Est cu peste 14 000 de stabiliri în anul 2019).

TOTAL
BUCUREȘTI

2019

Fig. 131 Numărul stabilirilor cu domiciliul, la nivelul regiunii București – Ilfov, al județului Ilfov și al municipiului
București, pe medii de rezidență, în anii 2012 și 2019,
prelucrat după INS tempo online: POP301B – noiembrie 2020

Numărul plecărilor cu domiciliul a înregistrat o reducere (în 2019) cu 1 456 de persoane care au plecat
din regiunea București-Ilfov, față de situația înregistrată în anul 2012. Tendința este contrară trendului
național întrucât majoritatea regiunilor au cunoscut creșteri semnificative ale plecărilor cu domiciliul,
dintre acestea se remarcă regiunea Nord-Est cu un număr de persoane plecate cu domiciliul de 13 259
mai mare în 2019 față de anul 2012.
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Fig. 132 Numărul plecărilor cu domiciliul, la nivelul regiunilor de dezvoltare, pentru perioada 2012-2019, prelucrat
după INS tempo online: POP302B – noiembrie 2020

b. Stabilirile și plecările cu reședința

STABILIRI CU REȘEDINȚA

Stabilirile cu reședința indică o creștere importantă din 2012 până în prezent, respectiv de 3,3% în medie
pe an și totodată cel mai mare număr al stabilirilor cu reședința, în anul 2019, comparativ cu situația
înregistrată la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare. Județul Ilfov prezintă o rată de creștere a
stabilirilor cu reședința de 11,5%, superioară valorii înregistrată la nivelul municipiului București (de
doar 1,9%).
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Fig. 133 Numărul stabilirilor cu reședința, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și al
Municipiului București, pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP304A – noiembrie 2020

PLECĂRI CU
REȘEDINȚA (NR.)

Numărul plecărilor cu reședința de la nivel regional se află pe un trend ascendent, indicând pentru
perioada 2012-2019 o rată medie multianuală de creștere de 7,5%. Aceeași evoluție o prezintă și județul
Ilfov, unde numărul plecărilor cu reședința s-a dublat pentru același interval de timp. Municipiul
București este caracterizat printr-o dinamică accentuată, din punct de vedere al plecărilor cu reședința,
prezentând o rată anuală de creștere de 5,1%.
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Fig. 134 Numărul plecărilor cu reședința, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și al
Municipiului București, pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP305A – noiembrie 2020
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c. Emigrările și Imigrările definitive

NUMĂR PERSOANE

În intervalul 2014-2018 numărul emigrărilor definitive din regiunea București-Ilfov s-a aflat pe o pantă
ascendentă, numărul acestora fiind dublat (de la 1 797 peroane în 2014 la 4 549 persoane în anul 2018).
Cea mai ridicată valoare din perioada analizată s-a înregistrat în 2013, respectiv de 6 148 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 (persoanele în vârstă de muncă).
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Fig. 135 Numărul emigrărilor definitive, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și Municipiul
București, pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP309B – noiembrie 2020

Referitor la fenomenul imigrațional, acesta prezintă o dinamică oscilantă, dar care, în ultimii ani s-a
menținut pe un trend ascendent, excepție face anul 2019, în care s-a înregistrat o scădere a imigrărilor
definitive, față de anul 2018, cu 3945 de persoane. Regiunea București-Ilfov prezintă o creștere anuală
a numărului imigrărilor definitive cu 18,1% în medie pe fiecare an pentru perioada analizată. Polul de
atracție îl reprezintă municipiul București, în cazul căruia se remarcă o creștere cu 19,2% în medie în
fiecare an, respectiv un aport de 11 041 de persoane în 2019 față de 2012.
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Fig. 136 Numărul imigrărilor definitive, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și Municipiul
București pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP310B – noiembrie 2020
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d. Emigrările și Imigrările temporare

NUMĂR PERSOANE

La nivel intraregional, prin comparație cu anul 2012, în 2019 numărul emigrărilor temporare a crescut
cu 1 219 persoane în cadrul județului Ilfov și cu 3 888 persoane pentru Municipiul București.
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Fig. 137 Numărul emigrărilor temporare, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și Municipiul
București, pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP320C – noiembrie 2020

La nivel regional, se observă o creștere lentă a imigrărilor temporare începând cu anul 2015, până în
pragul anului 2017, continuată de o scădere în anul următor. Cu toate acestea, anul 2019 marchează
plasarea fluxurilor imigraționale pe un trend ascendent, cu un aport de peste 2 700 de persoane față de
valoarea din anul 2018. Și în acest caz municipiul București constituie cel mai important pol de atracție
pentru imigranți, media multianuală de creștere fiind de 2,5%.
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Fig. 138 Numărul imigrărilor temporare, la nivelul regiunii București-Ilfov, al județului Ilfov și Municipiul
București, pentru perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: POP321C – noiembrie 2020
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5. RESURSE UMANE – GRAFICE EXTINSE
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Fig. 139 Numărul studenților după tipul de învățământ superior frecventat, pentru anul 2019, la nivelul
regiunilor de dezvoltare
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prelucrat după INS tempo online: SCL103H – noiembrie 2020
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Fig. 140 Rata netă de cuprindere în învățământ, pe niveluri de educație, la nivel național și al regiunilor de
dezvoltare, în anul școlar 2018/2019.
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Fig. 141 Numărul populației active, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2012 și respectiv 2019
prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM102A – decembrie 2020
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Fig. 142 Dinamica populației ocupate (nr. pers.) în profil teritorial la nivelul anului 2019
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perioada 2014-2018,
prelucrat după Anuarul Statistic Regiunea București-Ilfov -2018 – decembrie 2020

174

227228

250000

25527

65473

43969

7278

60162

83627

38066

46586

50538

15777

11048

16019

58092

25785

188305

46702

47609

66226

117263

85690

9577

45358

82440

97428

12904

40020

11129

16175

105847

10031

4182

50000

3554

100000

66622

93885

119679

150000

4700
4861

NUMĂR PERSOANE

200000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

0

A - Agricultură, silvicultură și pescuit
2012
B - Industria extractivă
C - Industria prelucrătoare
D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
E - Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
F - Construcții
G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
H - Transport și depozitare
I - Hoteluri și restaurante
J - Informații și comunicații
K - Intermedieri financiare și asigurări
L - Tranzacții imobiliare
M - Activități profesionale, științifice și tehnice
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
O - Administrație publică și apărare; Asigurări sociale din sistemul public
P - Învățământ
Q - Sănătate și asistență socială
R - Activități de spectacole, culturale și recreative
S - Alte activități de servicii

2019

Fig. 144 Numărul mediu al salariaților, pe sectoare principale ale economiei naționale, în anul 2019,
prelucrat după INSSE: INS tempo online FOM104F – decembrie 2020
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6. INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ LA NIVEL REGIONAL
a. Infrastructura de transport – tabele și grafice extinse
Tabel 15 Coridorul Rin-Dunăre şi Coridorul Orient / Est-Med parte a reţelei TEN-T centrale
Nr.
Ctr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumire drum (naţional,
european, TEN-T)
A1
E 81
Centrală
A2
E 81
Centrală
A3
Centrală
DN 1
E 60
DN 1A
DN 1L
DN 1M DN 2
E60/E85
Globală
DN 3
DN 4
DN 5
E70/E85
Centrală
DN 6
E70
Centrală
DN 6D
DN 7
DN CB
Centrală

Lungime(km)
în Bucureşti
10,6
0,5
2
12
12,3
0
0
7,8
7,9
7,5
7,6
8,5
0
11,2
0

Lungime(km)
în jud. Ilfov
10,4
29,8
28,9
27,2
9,4
4,6
1,3
18,4
17
12,6
6,1
12
3,3
11,2
72

Destinaţie
Bolintin-Deal, jud. Giurgiu,
Fundulea, jud. Calaraşi
Balta Doamnei, jud. Prahova
Gorgota, jud. Prahova
Crevedia, jud. Dâmboviţa
Lacul Snagov (DJ 111)
Palat Snagov (DJ 111)
Sinteşti, jud. Ialomiţa
Belciugatele, jud. Calaraşi
Frumuşani, jud. Calaraşi
Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu
Mihăileşti, jud. Giurgiu
Pasaj Domneşti (DJ 602)
Tătărăşti, jud. Dâmboviţa
Centura Bucureşti

sursă: ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Tabel nr. 16 Situația liniilor de cale ferate aflate în exploatare la nivel de regiune în anul 2019
Linii cu ecartament normal
Regiunea de dezvoltare
București-Ilfov
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia
Vest
România

Total

Electrificată
Total

279
1 663
1 333
1 614
1 745
1 247
990
1 888
10 759

259
311
666
663
522
451
507
650
4 029

279
1 585
1 329
1 583
1 720
1 247
990
1 888
10 621

Sursă: INS – tempo, TRN143A

176

Linii cu o cale

142
1 341
1 009
1 043
1 230
632
742
1 565
7 704

Linii cu două căi

137
244
320
540
490
615
248
323
2 917

Densitate
km/1000 𝒌𝒎𝟐

153
48,7
39,1
43,9
48,8
36,1
33,9
51,2
45,2

Tabel nr. 17 Transportul aerian de pasageri și mărfuri pentru anul 2019

Transport aeroportuar

Transport comercial de pasageri (intern
și internațional)

Transport comercial de mărfuri (intern și
internațional – inclusiv poștă)

număr pasageri

tone

Aeroportul Internațional
Henri Coandă

14 694 182

38 607

Regiunea București-Ilfov

14 694 182

38 607

România

23 193 313

47 315

Sursă: INS – tempo, TRN133A și
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/transportul_aeroportuar_de_pasageri_si_marfuri_in_anul_2019.pdf
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Fig. 146 Mărfuri descărcate în regiunea București-Ilfov
în 2019 după regiunea de proveniență
sursa: INS – Transportul de pasageri și mărfuri

Vest

Fig. 147 Mărfuri încărcate din regiunea BucureștiIlfov în 2018 după regiunea în care au fost
descărcate
sursa: INS – Transportul de pasageri și mărfuri
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Fig. 148 Lungimea rețelei de transport în comun – gestionată de STB
(sursă: STB – raport 2019)
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Parametrii nivelului de serviciu „A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă” sunt:
Volum total produs:

165 730 027 m3

Volum furnizat si facturat :
Volum furnizat si nefacturat:

130 323 519 m3
657 898 m3

Volum total Excluderi Admisibile:
Nivel de Serviciu realizat:

1 018 836,45 m3
79,52%

Standard Obiectiv:

67%

În tabelul (18) de mai jos sunt prezentate capacităţile instalate și disponibile pentru producerea căldurii sub
formă de apă fierbinte, pe tipuri de surse la nivelul anului 2019:

Nr. Ctr.

Denumire

1
2
3
4
5
6
7
Total general

CET Sud
CET Vest
CET Grozăvești
CET Progresul
Total
CET Griro
CET Vest Energo

SC Electrocentrale București SA

Societăți private

Capacitate
Instalată
Disponibilă
Gcal/h
Gcal/h
2 350
940
1 190
490
684
290
804
545
5 028
2 265
45
20
30
25
5 108
2 312

Sursa AMRSP –Raport de activitate AMRSP 2019
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Fig. 149 Procentul indivizilor care au comandat prin intermediul internetului bunuri și servicii pentru utilizare proprie
(sursa: ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2021)
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Tabel Nr. 19 Evoluție unități sanitare pe categorii în regiunea București Ilfov

Unități sanitare pe categorii în regiunea București Ilfov
Ani
2012
Categorii de unități sanitare
Spitale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalului
Policlinici
Dispensare medicale
Centre de sănătate
Centre de sănătate mintala
Unități medico-sociale
Centre de diagnostic și tratament
Centre medicale de specialitate
Centre de diagnostic și tratament cu paturi de spital
Centre medicale de specialitate cu paturi de spital
Centre de dializa
Puncte de lucru ale centrelor de dializa
Cabinete medicale de medicina generală
Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale studențești
Cabinete medicale de familie
Societate medicala civilă
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice școlare
Cabinete stomatologice studențești
Societate stomatologică civilă medicală
Cabinete medicale de specialitate
Societate civilă medicala de specialitate
Farmacii
Puncte farmaceutice
Depozite farmaceutice
Creșe262
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică dentară
Centre de transfuzie
Alte tipuri de cabinete medicale
TOTAL

86
17
44
146
8
3
14
2
14
122
0
0
0
0
16
138
10
1262
5
2503
136
8
18
1721
32
1161
1
36
27
569
261
1
95
8456

2019
UM: Număr
81
27
48
9
8
1
8
2
4
519
2
30
4
6
17
467
9
1545
5
3376
149
13
3
2301
14
1105
6
30
0
1019
264
3
328
11403

Evoluție
2012 - 2019
(+/-)
-5
10
4
-137
0
-2
-6
0
-10
397
2
30
4
6
1
329
-1
283
0
873
13
5
-15
580
-18
-56
5
-6
-27
450
3
2
233
2947

Sursa: INSSE 2021 http://www.insse.ro

262

De menționat că ulterior anului 2013 creșele au fost încadrate în categoria unităților școlare ajungând în orizont
anului 2018, la nivelul regiunii București-Ilfov, la un număr de 10 (-17 față de anul 2012).
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Fig. 150 Evoluția numerică a spitalelor de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2019,
prelucrat după INS tempo online: SAN101A – ianuarie 2021
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Fig. 151 Evoluția numerică a paturilor de spital de la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2012-2018,
prelucrat după https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00064/default/table?lang=en – octombrie 2019

Tabel 20 Numărul de unități școlare pe tipuri, la nivelul regiunii București-Ilfov în 2012 și 2019 (excluisiv învățământ
special)

Tipul unității școlare
Școli din învățământul primar și gimnazial
Licee-învățământ secundar ciclul 2
Licee și colegii teoretice
Licee profil tehnic
Licee profil resurse
Licee profil servicii
Școli normale (Licee pedagogice)
Licee profil artistic
Licee cu program de educație fizica și sport
Seminarii teologice
Școli din învățământul profesional
Școli din învățământul postliceal și de maiștri

2012
210
135
68
33
3
16
0
4
2
7
2
5

Sursă: INS – tempo online ianuarie 2021
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2019
245
138
74
26
4
17
1
5
2
7
2
11

b. Investiții în infrastructura rutieră

PERIOADA DE FINANȚARE INVESTIȚII
2007-2013 18 proiecte de infrastructură rutieră în valoare de 519.132.811 lei.
o
o

11 au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere judeţene
7 proiecte au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere orăşeneşti.

Beneficiarii: Primăria Municipiului București (1 proiect); Consiliul
Județean Ilfov și consiliile locale Chitila, Măgurele și Voluntari (17
proiecte) .

2014-2020 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,263 - 1
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)
Beneficiar: Consiliul Județean Ilfov264

2021-2027 Modernizarea drumurilor județene
Sunt vizate: DJ 401A (Vidra - Domnești – 28km), DJ 101 (Balotești - Sitaru
– 25km), DJ401 (Berceni – Vidra -13km), DJ 101A (Periș - Corbeanca –
15km), DJ 300 (Pantelimon - Șindrilița – 12km), DJ 300 (Pantelimon DN2), DJ 401 (Șoseaua de centură - Limita Județului Giurgiu – 13km) etc.
Realizarea de conexiuni și legături menite să asigure fie conectivitatea
la rețeaua TEN-T rutieră, fie fluidizarearea traficului în punctele de
legătură cu Municipiul București care se confruntă cu ambuteiaje:
conexiune la Șoseaua de centură – Corbeanca – DJ 101 (Periș), Conexiune
DJ 602 – Șoseaua de centură – Bd. Timișoara, Legătură DJ300-DNCB,
DJ300 (Moara Domnească - DN2), Conexiune DJ 301 (Cernica) – DJ 401
(Berceni), Legătură DN2-DJ200 (Afumați), Realizarea pasajului rutier
între Bd. Prelungirea Ghencea şi DJ 602 (Domnești), Pasaj rutier
intersecția DNCB-DJ 401 (Berceni), precum și construcția unui drum de
legătură între Berceni-Cernica-DJ100.
Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene (și construirea de
sensuri giratorii); amenajarea de trotuare și scurgerea apelor pluviale,
reabilitarea podurilor pe: DJ 101 B (km. 39+276 peste râul Ialomița), DJ
101 B (km. 8+169, peste lacul Snagov), DJ 602 (km. 9+385, peste râul
Ciorogârla), DJ 101 C, km. 18+860, peste râul Căldărușani).
Expansiunea și proiectarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta
fiind vizată înființarea rețelei utilitare pentru biciclete: Centrul orașului -

263

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
264
Lista proiectelor contractate în regiunea Bucureşti-Ilfov POR 2014-2020 (situație la data de 02.08.2019) http://20142020.adrbi.ro/media/4592/lista-contracte-02082019.pdf
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Smart City I: Piața Unirii - Șos. Alexandriei (5,2 km), Centrul orașului Smart City II: Șos. Alexandriei - Măgurele (6,2 km), București - Ilfov:
Șoseaua de centură - Voluntari - Doamna Ghica (7 km) și realizarea unui
sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București.
Totodată, în ceea ce privește infrastructura pentru transporturi
nemotorizate este prevăzută și crearea unei rețele de agrement pentru
biciclete, pe următoarele trasee: Lacul Cernica, Lacul Chitila &
Mogoșoaia, Pădurea Băneasa - Căldărușani, Pădurea Băneasa - Snagov,
Moara Vlăsiei-Căciulați; Grădiștea-Lacul Căldărușani; Traseu "Prima
Evadare"
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7. ASPECTsE DE MEDIU – Grafice și tabele extinse

Fig. 152 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2012-2017

Fig. 153 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2012 – 2017

Fig. 154 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2017
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Fig. 155 Sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea
mediului 2017

Fig. 156 Resursele naturală de apă ale României in
perioada 2012-2017

Tabel nr. 21. 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)
Bazinul
hidrografic

Parametrul

F (km2)

Q med anual (m3/s)
2012

2013

2014

2015

2016

52,9
1673
29,3
927
24612
778
24612

74,0
2333
40,51
1278
35571
1128
35571

95,4
3008
61,9
1952
42084
1334
42084

83,8
2642
42,5
1340
35151
1115
35151

75,0
2366
45.1
1428
40268
1277
40268

MED

2017

Q2017/
Qmed (%)

2012-2016

Argeş
Ialomiţa

Q
V
Q
V
V
Q
V

12550
10350

România
238391
fără fluviul
Dunărea
sursa: APM Bucuresti, Raportul privind starea mediului 2017
Tabel. Nr. 22 B.H. Argeş şi 167 mil mc in B.H Ialomiţa

76.22
2404.4
43.9
1386
35537.2
1126.4
35537.2

57.68
1819
40.2
1268
29228
926.83
29228

Resursa de apă
Bazinul hidrografic

(mil.mc)
RN

RA

Argeș

2386

2129

Ialomița

1319

1152

Total România

39627

38279

Sursa: APM Bucuresti.
Tabel nr. 23 Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe în Ilfov

a. Terenuri agricole:

b. Terenuri neagricole

- Arabil - 97832 ha
- Păşuni şi fâneţe - 1973 ha
- Vii - 1412 ha
- Livezi - 847 ha
- Agricol - 102122 ha

- Păduri şi vegetaţie forestieră – 26500 ha
- Teren neproductiv - 1191 ha
- Râuri, lacuri, bălţi - 5474 ha
- Altele (drumuri, constructii etc.) - 15064 ha

Sursa: Planul Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul Ilfov 2018
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75.7
91.6

82.2

8. ECONOMIA REGIUNII
Tabel Nr.24 PIB/locuitor în context european - PPS/locuitor în media UE
2012
2013
2014
2015
Regiune
UM: PPS/locuitor în media UE
UE 27
100
100
100
100
BG 41 - Sofia
76
75
76
78
CH 01 - Praga
185
190
194
197
DE 30 - Berlin
119
119
121
120
HU 11 - Budapesta
145
143
144
140
AT 13 - Viena
167
165
161
158
PL 91 - Varsovia
148
149
150
151
RO 32 - București - Ilfov

127

129

129

136

2016

2017

2018

2019

100
80
198
123
138
157
150

100
81
200
123
141
150
152

100
83
206
123
145
151
155

100
89
205
123
151
149
160

140

148

149

160

Sursa: Eurostat 2021 - baza de date: NAMA_10R_2GDP
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Fig. 157 Creșterea reala a PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul regiunii București Ilfov
Sursa: Prelucrare ADRBI pe baza datelor INSSE si World Bank - deflatorul PIB

Domeniu
TOTAL:
Agricultură
Industrie
Construcții
Comerț
Servicii

Unități locale active
- număr 2012
2019
114816

142514

Rată de
creștere %
24,1

910
8267
10290
37714
57635

1056
9287
13170
38941
80060

16,04
12,33
27,98
3,25
38,9

Personal din unitățile locale active
- număr Domeniu
2012
2018
Evoluție %
TOTAL:
Agricultură
Industrie
Construcții
Comerț
Servicii

Cifra de afaceri din unitățile locale active
- milioane lei Domeniu
2012
2018
Evoluție %
TOTAL:
369100
506013
137.09
Agricultură
4135
N/A
N/A
Industrie
67450
75210
111.50
Construcții
Comerț
Servicii

28809
180138
88568

32216
257616
140970

960305

1095144

114.04

7669

N/A

N/A

152870

159617

104.41

94419

88189

93.40

239920
465427

257120
590218

107.17
126.81

Investițiile Brute din unitățile locale active
- milioane lei Domeniu
2012
2018 Rată de creștere
%
TOTAL:
55414
50014
-9,7
Agricultură
Industrie
Construcții
Comerț
Servicii

111.83
143.01
159.17

1249
10374
21165
5303
17323

N/A
7895
12361
7039
22321

N/A
-23,8
-41,5
32,7
28,8

Tabel 25 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 2021 http://www.insse.ro
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Fig.158 Rata de creare a întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare (2012-2018) – procente –
Sursa: INSSE Tempo Online, 2021
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Structuri de sprijinire a afacerilor - Definiții
Parcul industrial este un areal în cadrul căruia au loc activități care vizează cercetarea științifică, producția
industrială și dezvoltarea tehnologică, ,,în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei’’.265
Definiții ale unor termeni și expresii Acesta este administrat de o persoană juridică de drept privat, de
naționalitate română sau străină, cu scopul de a gestiona și administra parcul.266 Cu alte cuvinte, acestea sunt
entități înființate de autorități ale administrației publice locale, de investitori privați sau în parteneriat publicprivat, cu scopul atragerii de investiții și creării de locuri de muncă267
Entități de inovare și transfer tehnologic - În conformitate cu HG 406/2003,268 infrastructura de inovare și
transfer tehnologic reprezintă totalitatea entităților ce au drept scop valorificarea rezultatelor obținute în
urma activității de cercetare și dezvoltare tehnologică, sub această cupolă se află: centrele incubatoare de
afaceri inovative, centrele de transfer tehnologic, centrele de informare tehnologică oficiile de legătură cu
industria, precum și parcurile științifice și tehnologice269
Centrul de transfer tehnologic este o entitate ce vizează stimularea transferului tehnologic și a inovării în
vederea valorificării economice a rezultatelor cercetării, precum și a introducerii de servicii, procese și
produse noi sau imbunătățite. Un centru de transfer tehnologic poate lua naștere la inițiativa ,,autorităților
publice centrale sau locale, unităților de cercetare-dezvoltare, universităților, camerelor de comerț și
industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu capital român, străin sau
mixt, cu sediul în România, dar și prin participarea persoanelor juridice.270
Centrul de Informare Tehnologică este o structură însărcinată cu diseminarea informațiilor legate de
rezultatele provenite din cercetare-dezvoltare în vederea valorificării economice, dar și al dezvoltării
comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.271
Parcuri științifice și tehnologice sunt acele entități în care au loc atât activități de învățâmănt precum și
activități de cercetare, având drept scop valorificarea acestora prin activității economice, la care se adaugă
creșterea gradului de implicare a instituțiilor de învățământ superior, precum și a unităților de CD în procesul
de dezvoltare economică prin știință și tehnologie.272 Confrm legislației, parcurile științifice și tehnologice
sunt administrate de o societate comercială.273

265

Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Art. 3
Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Art. 5 Condiții de fond
267
Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Art. 3 Definiții ale unor termeni și expresii
268
pentru aprobarea Normelor Metodologice Specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea
entitatilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de sustinere a acestora
269
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43181
270
H.G. 406/2003 Norma metodologică specifică privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților
din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora din 02.04.2003, Anexa
nr. 1 la norme metodologice, Glosar de termeni și expresii utilizate și Capitolul II, Constituirea și funcționarea entităților
din infrastructură, Art. 7, Alin 1 și 2
271
Norma metodologică specifică privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din
infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora din 02.04.2003, Anexa nr.
1 la norme metodologice, Glosar de termeni și expresii utilizate
272
Ordonnța 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, Art. 1, Alin. 2, 3 și 4
273
Ordonanței 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, Cap. I Dispoziții generale,
Art 1, Alin. 5
266
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Incubatoare de afaceri - În conformitate cu Legea 102/2016 care reglementează regimul juridic de înfiinţare
şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, incubatorul de afaceri reprezintă acea structură de sprijinire a
afacerilor care urmărește crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru IMM-uri și întreprinderi nouinființate, sprijinindu-le dezvoltarea prin oferirea facilităților și a suportului managerial, în perioada de
început a activității acestora.
IMM-urile și firmele nou-înființate primesc suport logistic și financiar, precum și asistență pentru realizarea
strategiilor de afaceri, conceperea proiectelor de finanțare, etc.274
Clasterele constituie o concentrare, la nivel local, de actori economici (firme, instituții, furnizori, etc.), care
crează sinergii între ei.275 Au rol în favorizarea inovării și a anteprenoriatului, contribuind la creșterea
competitivității, precum și crearea de locuri de muncă.
Comerț exterior – Tabel extins
Tabel nr.26 Soldul balanței comerciale la nivelul regiunii București Ilfov

România
Regiunea București Ilfov
Municipiul București
Județul Ilfov

2012
45069
9242
7855
1387

România
Regiunea București Ilfov
Municipiul București
Județul Ilfov

2012
54703
20630
16948
3682

România
Regiunea București Ilfov
Municipiul București
Județul Ilfov

2012
-9634
-11388
-9093
-2295

Export FOB
UM: milioane euro
2013
2014
2015
49562
52466
54610
10204
10751
11807
8519
8615
9439
1684
2136
2368
Import CIF
2013
2014
2015
55317
58522
62971
20262
20681
23934
16525
16442
19113
3737
4239
4821
Sold FOB/CIF
2013
2014
2015
-5755
-6056
-8361
-10058
-9930
-12127
-8006
-7827
-9674
-2052
-2102
-2453

2016
57392
12104
9739
2365

2017
62644
13034
10661
2373

2018
67723
13800
11221
2579

2016
67364
26268
20597
5671

2017
75604
29301
22603
6698

2018
82839
31651
24526
7125

2016
-9972
-14164
-10857
-3307

2017
-12960
-16267
-11942
-4325

2018
-15116
-17851
-13305
-4546

Sursa: INSSE 2019 http://www.insse.ro

274

https://www.magurelesciencepark.ro/tag/ilfov-business-hub/
Ordinul nr. 2355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operațiunii Sprijin
pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere din cadrul domeniului major de intervenție 1.3
Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului al Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice,
Art. 8 Definiții, lit. k.
275
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9. AGRICULTURA – Tabel extins
Tabel nr. 27 Efectivele animale la nivelul regiunii București-Ilfov (2012-2019)
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

2019

4552

10002

27092

14290

1474

466793

16018

2328

Evoluție 2012 -2019 (%)

-38.72

-90.46

-2.78

31.65

-56.90

-13.84

-15.16

-83.16

sursă: INS – tempo, AGR201A
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