
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de subsol 

PROGRAMUL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2022 

 



 

 

(1) Date provizorii pentru anul 2019 conform Eurostat - baza de date: NAMA_10R_2GDP. 

(2) Conform datelor statistice disponibile la INS pentru anul 2019. 

(3) Conform Indicelui Competitivității Regionale 2019. 

(4) Conform datelor statistice disponibile la INS pentru anul 2019. 

(5) Conform Tabloului de bord al inovării regionale pentru anul 2021 (RIS 2021) - RBI ocupă poziția 197 

din 240 regiuni analizate. 

(6) Regiuni de capitală: Sofia, Praga, Berlin, Budapesta, Atena și Varșovia 

(7) Cheltuielile interne brute pentru cercetare și dezvoltare (GERD) - procent din PIB regional 2019, 

Eurostat 2022, RD_E_GERDREG 

(8) Conform Registrului entităţilor acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de inovare şi 

transfer tehnologic - versiunea ianuarie 2021 

(9) Cum a fost cazul primului apel lansat pentru clustere de inovare de pe POC 2014-2020, unde initial 

valoarea minima a unui proiect era de 1 milion de euro, ulterior valoarea minima fiind diminuată la 

500.000 euro 

(10) Sub nivelul altor regiuni UE: Praga 88%, Berlin 84%, Viena 68%, conform datelor statistice 

disponibile pe Eurostat 2020 cod: isoc_r_blt12_i 

(11) Precum: internet, PC, e-mail, website propriu, tranzacții online, etc.. 

(12) Conform Strategiei de dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030, documentele care intră/ies din CJ 

Ilfov sunt înregistrate electronic la registratură, însă circula pe format hârtie, inclusiv în relația cu 

mediul extern al instituției 

(13) Strategia pentru dezvoltarea unui oraș inteligent - Smart City București 2018-2025 nu este aprobată 

în CGMB. 

(14)  Realizat de Școala de Afaceri IESE din Barcelona în anul 2020 

(15)  Cele 5 aplicații sunt: 1. vizualizare în timp real a mijloacelor de transport public suprateran, 

configurare traseu și achiziție prin SMS a titlurilor de călătorie; 2. trasmitere sesizări în legătură cu 

nereguli identificate pe drumurile publice: parcări neregulamentare, semafoare defecte; 3 transmitere 

sesizări cu caracter social către autoritatea locală responsabilă (DGSAMB): persoane fară adăpost ce 

necesită ajutor; 4. vizualizare parcări publice și achitarea tarifului online; 5. achiziționare titluri de 

călătorie cu cardul de credit/debit doar pentru mijloacele de transport în comun de suprafață. 

(16) Conform datelor statistice disponibile pe INS 2020: cod bază de date: INT111X și INT111Y 

(17) Conform Raportului Carta Albă a IMM-urilor edițiile 2019 și 2020, realizat de CNIPMMR 

(18) Conform datelor statistice disponibile pe INS 2020: cod bază de date INT111C 



 

 

(19) În RBI, 99,5% din numărul total de întreprinderi active este reprezentat de microîntreprinderi (90%) 

și întreprinderi mici și mijlocii (9.5%), în anul 2019 densitatea fiind de 61 IMM/1000 locuitori. 

(20) Regional Innovation Scoreboard 2021 

(21) Conform Raportului Carta Albă a IMM-urilor edițiile 2019 și 2020, realizat de CNIPMMR 

(22) INS-TEMPO , LOC101A 

(23) Plan de Crestere a num[rului de cladiri al caror consumed energie este aproape  egal cu zero 

(NZEB), Romania, 2013, pag 6 

(24) The European Investment Bank in Romania, pag 10, 

https://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_romania_en.pdf   

(25) Raportul de cercetare a stării mediului în București în 2020 , pag 108 

(26) Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, pag 68 (valori 

pentru anul 2018) 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-04/ro_final_necp_main_ro_0.pdf  

(27) Inventarul clădirilor încălzite și/sau răcite cu suprafețe utile de peste 250 mp deținute și ocupate de 

administrația publică central, MDLPA, https://www.mdlpa.ro/pages/inventarulcladirilor calcul propriu 

ADRBI 

(28) EIB / Ficompass -The potential for investment for energy efficiency through financial instruments 

in the EU – Romania in-depth analysis, 2020, pag 14 

(29) Strategia Naţională de Reducere a Riscului Seismic - Figura 2.2 Harta de hazard seismic la nivel 

national, pag 12 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/03/anexa_snrrs-1.pdf  

(30) Planul Național de Managament al Riscurilor de Dezastre, CNSU, 2020, pag 34, 35, 50 

https://igsu.ro/Resources/COJ/ProgrameStrategii/pdf24_merged.pdf  

(31) World Bank- Preventable Losses: Saving Lives and Property through Hazard Risk Management” - 

Strategic Framework for reducing the Social and Economic Impact of Earthquake, Flood and Landslide 

Hazards in the Europe and Central Asia Region, 2004, pag 90 

(32)  AMCCRS - Lista imobilelor încadrate în clase de risc seismic, calcul ADRBI, https://amccrs-

pmb.ro/amr/file2.pdf    

(33) Raport anual de mediu București 2020, cap 1 http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-

anuale1    

(34) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art 71 

(35) Public Green per inhabitans (sqm), The Future of Cities | European Commission (europa.eu) 

https://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_romania_en.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-04/ro_final_necp_main_ro_0.pdf
https://www.mdlpa.ro/pages/inventarulcladirilor
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/03/anexa_snrrs-1.pdf
https://igsu.ro/Resources/COJ/ProgrameStrategii/pdf24_merged.pdf
https://amccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf
https://amccrs-pmb.ro/amr/file2.pdf
http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-anuale1
http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-anuale1


 

 

(36) Raportul de cercetare privind starea mediului in București 2020, pag 34 

(37) Raport anual de mediu București 2020, cap 1 http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-

anuale1    

(38) TomTom Bucharest Traffic Index, 2020,  https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-

traffic/   

(39) INS TEMPO – 2020 : GOS112C - Vehicule in inventar pentru transport public local / GOS115B - 

Lungimea liniei simple in transportul public local /GOS114B - Pasageri transportati in transportul 

public local, 

(40) Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București – Ilfov, pag 13 

https://tpbi.ro/file/2021/02/proiect_pmud.pdf  

(41) INS, TEMPO, TRN139A - Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de 

acoperamant, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

(42) Eurostat (531-599 autovehicule/1000 locuitori https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level)   

(43) Strategia de dezvoltare a județului Ilfov - Orizont 2030 – Analiza diagnostic - Evaluarea situației 

actuale, Banca Mondială, pag 93 

(44) Eurostat, Victims in road accidents by NUTS 2 region - online data code: TRAN_R_ACCI, data 

for 2018-2019 

(45) CESTRIN, 2019, Analize proprii ADRBI. Valorile de trafic medii zilnice anuale (MZA) 

înregistrate pe DJ-urile din RBI se situează între 885 si 9171 vehicule etalon/zi mult peste valoarea 

medie națională înregistrată pe întreaga rețea națională de DJ-uri și chiar peste valorile anumitor DN-

uri din regiune, pe o tendință continuă de creștere anuală 

(46) Institutul Național de Statistică, (2018), Tendințe sociale – pagina 64 

(47) Date furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru anul școlar 2019-2020 

(48) Sistemul Informațional Geospațial pentru Educație, 2019  

(49) Date furnizate de Inspectorate Școlare – pentru anul școlar 2019-2020 

(50) Raportul de țară pentru România, 2019 

(51) Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027 (calcule în baza Tempo – INS pentru 

anul școlar 2019-2020) 

(52) Raportul de țară pentru România (2019) 

http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-anuale1
http://www.anpm.ro/web/apm-bucuresti/rapoarte-anuale1
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-traffic/
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/bucharest-traffic/
https://tpbi.ro/file/2021/02/proiect_pmud.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level


 

 

(53) EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation, pagina 6 (https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-

01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF )  

(54) SIDU MB - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București (secțiunea 

Formularea Strategiei) 

https://estibucuresti.org/pdf/sidu/docs/c_formularea_strategiei_integrate_de_dezvoltare_urbana_a_mu

nicipiului_bucuresti.pdf  

(55) Banca Mondială, (2020), Politica Urbană a României. Analiza situațională: Sectorul Urban – 

pagina 3 

(56) Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov - Analiza 

(57) Momentul la care se deschide apelul și perioada de valabilitate a acestuia ar trebui să permită 

depunerea, cât mai multor strategii fără însă să ducă la întârzieri în dezvoltarea/depunerea/finanțarea 

proiectelor mature. Pentru a nu întârzia lansarea acestui tip de apel, vom identifica în perioada imediat 

următoare (doar in cazul in care este necesar) alte surse pentru elaborarea strategiilor, acestea urmând 

să fie decontate/decontabile în prima cerere de finanțare/proiect depus pe una din prioritățile PR BI.   

(58) Decizia de a limita instrumentul IRI doar la investițiile propuse în cadrul os e(ii) este justificată de 

complementaritățile cu Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027 care vizează realizarea de investiții 

aferente dezvoltării rurale inclusiv la nivelul regiunii București-Ilfov. 

(59) În conformitate cu Art. 9 al Regulamentului UE 1060/2021 

(60) LEGE nr. 202/ 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

(61) Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare 

(62) Confom datelor statistice disponibile la Institutul Național de Statistică, cod: INO101C. Cercetare 

statistică ce se realizeaza din 2 în 2 ani. Ultimul an disponibil fiind anul 2018. 

(63) Indicelui Competitivității Regionale 2019 

(64) Raportul de țară din 2019 privind România, COM(2019) 150 final, pag 88 

(65) https://hartairse.humancatalyst.ro/storage/app/public/docs/studiu.pdf (pagina 33 - perioada de 

analiză 2016–2019) 

(66) Planul Național de Reformă 2021 (pagina 115) - https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-

european-semester-national-reform-programme-romania_ro.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://estibucuresti.org/pdf/sidu/docs/c_formularea_strategiei_integrate_de_dezvoltare_urbana_a_municipiului_bucuresti.pdf
https://estibucuresti.org/pdf/sidu/docs/c_formularea_strategiei_integrate_de_dezvoltare_urbana_a_municipiului_bucuresti.pdf
https://hartairse.humancatalyst.ro/storage/app/public/docs/studiu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-european-semester-national-reform-programme-romania_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-european-semester-national-reform-programme-romania_ro.pdf


 

 

(67) Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile - Aprobata cu ocazia reuniunii informale a 

ministrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbana si coeziunea teritoriala de la Leipzig 24-25 mai 

2007 

(68) Banca Mondială, Politica Urbană 2020-2035 și Planul De Acțiune - 

https://www.mdlpa.ro/userfiles/sipoca711/anexe_livrabil3_1.pdf    

(69) https://rm.coe.int/090000168093e8b0  (pagina 16) 

(70) https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/structural-funds-annex-1_en.pdf  (pagina 79) 

(71) Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (pagina 139) 

(72) Conform Raportului Carta Albă a IMM-urilor edițiile 2019 și 2020 - în BI 60% din IMM active 

(148.323 în anul 2020) au ca principal modalitate de a inova - preluarea integrală/adaptarea și 

modificarea elementelor de noutate dezvoltate inițial de alte organizații și doar pentru 12% dintre 

acestea inovarea se realizeză prin cooperarea cu alte organizații pentru derularea de activități de CDI 

(73) Conform Raportului Carta Albă a IMM-urilor ediția  2020 

(74) Art. 2 și 3 alineatul (3) din TUE, art. 8, 10, 19 și 157 din TFUE și art. 21 și 23 din Carta drepturilor 

fundamentale a UE; Art. 9 (Accesibilitate) al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dezabilități, al Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

(CEDAW) și al Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor (Convenția de la Istanbul)  

(75) Cadrul strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020; 

Strategia națională pentru egalitate de gen și prevenirea și combaterea violenței domestice 2022-2027, 

Strategiei de incluziune a romilor pentru perioada 2021-2027; Strategia națională privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 2021-2027 

(76) Legea nr. 202/ 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; Ordonanța nr. 137/ 2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea nr. 448/ 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap etc. 

(77) https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool   

(78) E-guvernarea in municipiile României ediția 3/2016, SNSPA - 

https://www.researchgate.net/publication/301350984_E-Governance_in_Romanian_municipalities_-

_Impact_study_no_32016  

(79) Radiografia Smart City în România, Ediția a V-a, 2021, Vegacomp - https://vegacomp.ro/wpr/wp-

content/uploads/2021/06/radiografie-smart-city-romania-2021_final.pdf 

(80) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-cities-and-communities 

https://www.mdlpa.ro/userfiles/sipoca711/anexe_livrabil3_1.pdf
https://rm.coe.int/090000168093e8b0
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/structural-funds-annex-1_en.pdf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://www.researchgate.net/publication/301350984_E-Governance_in_Romanian_municipalities_-_Impact_study_no_32016
https://www.researchgate.net/publication/301350984_E-Governance_in_Romanian_municipalities_-_Impact_study_no_32016
https://vegacomp.ro/wpr/wp-content/uploads/2021/06/radiografie-smart-city-romania-2021_final.pdf
https://vegacomp.ro/wpr/wp-content/uploads/2021/06/radiografie-smart-city-romania-2021_final.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-cities-and-communities


 

 

(81) Raportul de cercetare a stării mediului în București în 2020 , pag 115 

(82) Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor (MC001-3:2006 rev) 

(83) Analiza ADRBI a aproximativ 626 clădiri rezidențiale /46.000 gospodării (2,646 mil mp) din RBI  

ce au primit sprijin prin POR 2014-2020 pe baza CPE ( certificate de performanță energetică) 

(84) Inventarul clădirilor încălzite și/sau răcite cu suprafețe totale utile de peste 250 mp deținute și 

ocupate de autoritățile administrației publice centrale 

(85) Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) este serviciu 

public de interes local al Municipiului București și întocmește Lista imobilelor încadrate în clase de 

risc seismic 

(86) Analiza ADRBI a aproximativ 32 de clădiri publice  din RBI  totalizând o suprafață totală de 85.000 

mp mp ce au primit sprijin prin POR 2014-2020 și ELENA pe baza CPE (certificate de performanță 

energetică). 

(87) Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor, (2019), Pactul Ecologic European 

(88) Banca Mondială - Acord privind Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile pentru Programul 

de Dezvoltare Urbană a Municipiului București (P169577). Elaborarea SIDU București, Livrabil 3, 

Secțiuna 10. Diagnostic teritorial, 2021, pag 86, 119 

(89) SIDU MB - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București, Livrabilul 14, 

Recomandări pentru reforme legislative, de reglementare și instituționale pentru accelerarea acțiunilor 

de reziliență seismică în municipiul București, 2020, pag 12, 32 

https://estibucuresti.org/sidu  

(90) Avizul Comitetului European al Regiunilor — Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, pag 2, pct 16 

(91) SIDU MB - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București, Livrabil 3, Secțiuna 

10. Diagnostic territorial, 2021, pag 120 

https://estibucuresti.org/sidu  

(92) Chapter 8 - Steps in Seismic Risk Mapping for RomaniaCapital City 

(https://www.researchgate.net/publication/282161550_Steps_in_Seismic_Risk_Mapping_for_Roman

ia_Capital_City) 

(93) SIDU MB - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București, Formularea 

strategiei (pagina 97) - https://estibucuresti.org/sidu 

(94) Planul Integrat de Calitate a Aerului Bucuresti 2018-2022, pag 15 

https://estibucuresti.org/sidu
https://estibucuresti.org/sidu
https://www.researchgate.net/publication/282161550_Steps_in_Seismic_Risk_Mapping_for_Romania_Capital_City
https://www.researchgate.net/publication/282161550_Steps_in_Seismic_Risk_Mapping_for_Romania_Capital_City
https://estibucuresti.org/sidu


 

 

http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1

e5f2f61-41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a  

(95) Raportul de cercetare privind starea mediului in București 2020, pag 71 

(96)  Raportul EEA nr. 12/2020, harta 2.2. 

(97) Tipologia ecosistemică MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm și Cadrul 

Prioritar de Acțiune România 2021-2027, pag 19, ( 2.4.b – Pășuni, 2.5.b - Alte agroecosisteme (inclusiv 

terenuri cultivate), 2.6.b -Zone forestiere și păduri, 2.8.b - Habitate de apă dulce (râuri și lacuri) 

(98) Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor, (2019), Pactul Ecologic European 

(99) European Green Capital Award - Previous Winning cities  

https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-

cities/previous-winning-cities_en   

(100) European Green Leaf Award  

https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-leaf-award/winning-

cities/previous-winning-cities_en 

(101) Raport de cercetare privind starea mediului Bucuresti 2020, pag 129 

(102) STB, (2018), Raport de activitate:  

http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf  - Prelucrare ADRBI  

(103) Raport de cercetare privind starea mediului Bucuresti 2020, pag 129 

(104) https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/617a9d2183bde089772090.pdf  (pagina 6) 

(105) Raportul de evaluare al POR 2014-2020 – Axa prioritara 6, 2019 , pag 8 

(106) Strategia de dezvoltare a județului Ilfov - Orizont 2030 – Analiza diagnostic - Evaluarea situației 

actuale, Banca Mondială, pag 89 

(107) Eurostat, Accidente rutiere, 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-

20201114-1    

(108) Strategia Națională privind siguranța rutieră 2022-2030, pag 8 

(109) Strategia Națională privind siguranța rutieră 2016-2020, pag 18 

(110) Strategia Națională privind siguranța rutieră 2016-2020, pag 19 

(111) Raportul de evaluare al POR 2014-2020 – Axa prioritara 6, 2019 , pag 8 

(112) SIDU MB - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană București (secțiunea 3.6 Servicii Publice – 

pagina 956) 

http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1e5f2f61-41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a
http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1e5f2f61-41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-cities/previous-winning-cities_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-cities/previous-winning-cities_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-leaf-award/winning-cities/previous-winning-cities_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-leaf-award/winning-cities/previous-winning-cities_en
http://stbsa.ro/docpdf/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%202018.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/617a9d2183bde089772090.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201114-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201114-1
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