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PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014-2020  
 

Document strategic care: 

• prezintă priorităţile regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov în materie de 
competitivitate, coeziune socială şi dezvoltare durabilă, 

• răspunde provocărilor specifice perioadei 2014-2020,  

• fundamentează elaborarea documentelor de programare pentru 
perioada 2014-2020. 
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PROCESUL DE PLANIFICARE 
 

 

 

 

 

 

 

•Comitetul regional de planificare 

•Grupuri tematice regionale 

ÎNFIINŢAREA STRUCTURILOR 
PARTENERIALE LA NIVEL REGIONAL  

•Identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel regional şi naţional 

•Analiza SWOT 

•Consultări publice asupra versiunilor iniţiale (drafturi-lor) ale documentelor 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 

•Definirea obiectivelor strategice regionale  

•Definirea priorităţilor de dezvoltare regionale (teme prioritare) 

•Consultări publice la nivel regional  asupra versiunilor finale ale documentelor. 

FORMULAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ   
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EVALUAREA EX-ANTE A PDR BI 2014-2020 
 

Realizată de Ministerul Fondurilor Europene împreună cu o echipă de evaluatori independenţi.  
Obiectiv: furnizarea de judecăţi de valoare şi acordarea de sprijin în identificarea  unor priorităţi de dezvoltare bine 

argumentate  
Ce s-a urmărit: 
 

 

 

 

 

•Coerenţa PDR cu Strategia UE 2020 şi Planul Naţional de Reformă  

•Coerenţa PDR cu alte strategii europene, naţionale şi regionale şi complementarietatea cu 
PDRuri ale  regiuniilor învecinate (Sud Muntenia) 

Coerenţa strategică şi externă 

•Calitatea analizei socio-economice 

•Relevanţa strategică (corelarea obiectivelor strategiei cu nevoile identificate în analiza SWOT) 

•Logica Intervenţiei (legăturile dintre obiective şi priorităţi + legăturile dintre priorităţi şi 
acţiunile cheie şi posibilele intervenţii) 

Coerenţa internă 

•Monitorizarea şi evaluarea PDR  Capacitatea de management 

•Conform deciziei nr. 161659/03.10.2013 PDRBI nu se supune prevederilor HG 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Evaluarea strategică de mediu 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 
Productivitate redusă  faţă de media europeană, nivel redus al competitivităţii, 

nivel de şomaj ridicat în rândul tinerilor,  IMM-uri insuficient orientate către 
cunoaştere şi crearea de produse şi servicii bazate pe inovare, servicii locale de 

suport a IMM-urilor slab dezvoltate  

OS 1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR 

Dezvoltarea intensivă şi extensivă a IMM-
urilor, inclusiv a celor care activează în 

sectorul agricol şi conexe acestuia 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, 
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

suport pentru IMM 

PNDR, Iniţiativa IMM - Instrumente 
financiare, COSME, Europa Creativa  

Creşterea inovării în întreprinderi 
a difuzării şi adoptării de noi 

tehnologii, inclusiv TIC 

Sprijinirea IMM-urilor în vederea 
creării de produse, servicii, 

procese şi canale de 
comercializare bazate pe inovare 

Horizon 2020, Iniţiativa IMM- 
Instrumente financiare, COSME. 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 

Structuri de sprijinire a afacerilor insuficiente, slaba integrare a cercetării 
universitare cu mediul de afaceri, nivel scăzut al cheltuielilor firmelor pentru CDI 
comparativ cu media UE, număr redus de centre de excelenţă în CDI, insuficienta 

integrare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivelul firmelor, în special a 
IMM-urilor. 

O.S. 2. CONSOLIDAREA CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII 
TEHNOLOGICE ŞI INOVĂRII 

Dezvoltarea activităţii de cercetare dezvoltare şi a infrastructurii de inovare şi 
transfer tehnologic 

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de cercetare şi inovare în vederea favorizării 
excelenţei în materie de cercetare şi de inovare şi a evoluţiei tehnologice 

POC, Instrumente financiare, Horizon 2020, Planul National CDI 2014-2020 (PN3), 
Programul Dunarea 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 

Disparităţi intra-regionale privind portunităţile de angajare , dezvoltare personală, acces la 
piaţa muncii şi la studii superioare, acces redus al grupurilor dezavantajate la educaţie şi la 
piaţa muncii, rată abandon şcolar ridicat, comunităţi defavorizate, nivel de şomaj ridicat în 

rândul tinerilor . 

OS 3. ÎNTĂRIREA COEZIUNII SOCIALE ŞI TERITORIALE ÎN 
CADRUL REGIUNII 

Diminuarea dezechilibrelor 
teritoriale 

Strategii şi acţiuni integrate 
pentru incluziune socială şi 

combaterea sărăciei 

POCU, POR, PNDR 

Diminuarea dezechilibrelor 
sociale 

Promovarea ocupării forţei de muncă, consolidarea 
accesului la educaţie, servicii de sănătate şi sociale de 
calitate şi formare de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

POCU, POR, PNDR, PNDL, ERASMUS+ 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 

Utilizarea transportului public în scădere, transport electric urban nemodernizat , traficului 
rutier aglomerat în zona urbană,  calitate a drumurilor necorespunzatoare, conectivitate 

intermodala redusă, sisteme ITS insuficiente, transport alternativ insuficient, calitatea aerului 
nesatisfăcătoare 

OS 4. PROMOVAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT 
DURABILE ŞI REDUCEREA BLOCAJELOR DIN CADRUL 

REŢELELOR DE TRANSPORT 

Promovarea transportului 
prietenos cu mediul 

Sisteme de transport public 
electric, metrou, transport 

alternativ, cale ferată , 
mobilitate urbană 

durabilă,etc  

POR, POIM 

Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii 

de transport 

Infrastructura de 
transport rutier, sisteme 

de transport 
intermodale  

POR, TEN-T, PNDR, 
PNDL 

Sprijinirea transportului 
naval 

Amenajarea 
infrastructurii de 

navigaţie 

*MPGT 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 

Capacitate insuficientă de epurare a apelor uzate, precum şi de colectare 
selectivă şi prelucrare a deşeurilor, slaba calitate a corpurilor de apă de 

suprafaţă şi subterane, zone şi monumente  cu potenţial economic  
nemoderinzat,  zone de recreere şi sport insuficiente 

OS 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI 
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE  

Îmbunătăţirea calităţii mediului 
natural 

Gestiunea apelor (sisteme de 
alimentare, tratare) , gestiunea 

deşeurilor , infrastructura verde, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor, 

adaptarea la schimbări climatice 

POR, POIM, PNDL, PNDR, LIFE+, 
Programul Dunarea 

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului construit 

Îmbunatăţirea spaţiului şi a 
climatului urban, 

patrimoniului cultural , 
amenajarea facilităţilor 

pentru petrecerea timpului 
liber 

POR, PNDL, Programul 
Dunarea, Europa Creativa 
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Surse de finanţare 

Acţiuni cheie 

Tema prioritară 

Obiectiv specific 

Context regional 
Număr insuficient de clădiri publice şi rezidenţiale  reabilitate termic, pierderi ridicate în 
reţeaua de  transport şi distribuţie a agentului termic,  sistem de iluminat public parţial 

eficient energetic, 

OS 6. ÎNCURAJAREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU 
EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON  

Susţinerea de investiţii în vederea utilizării eficiente a energiei 

Eficienţa energetică în clădirile publice  şi rezidenţiale  şi în sisteme de iluminat public, 
reabilitarea şi modernizarea sistemului de producţie, transport şi distribuţie a agentului 

termic. 

POR, POIM, Programul Dunarea, etc. 
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SURSE DE FINANŢARE PENTRU BUCUREŞTI ILFOV  

2014-2020 

 PROGRAM FOND ALOCARE REGIONALĂ  
(mil. euro) 

Fara rezerva de performanţă 

Programul Operaţional Regional Fondul European de Dezvoltare Regională  321,66 

Pogramul Operaţional Competitivitate Fondul European de Dezvoltare Regională  233,98 

Programul Operaţional Iniţiativa pentru 
IMMuri 

Fondul European de Dezvoltare Regională  13 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică  Fondul European de Dezvoltare Regională  12,25 

Programul Operaţional Capital Uman Fondul Social European 162,88 

Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă 

Fondul Social European 95,66 

Programul Operaţional Infrastructură Mare Fondul de Coeziune N/A 

Programul Național de Dezvoltare Rurală  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală  

N/A 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală Bugetul de Stat N/A 

Alte surse: Orizont 2020, Dunărea, COSME, ERASMUS, Cooperare Teritorială etc. 
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PROIECTE STRATEGICE PENTRU BUCUREŞTI ILFOV  2014-2020 

 Nr. DENUMIRE  PROGRAM OPERAŢIONAL FOND 

1 Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), faza II de dezvoltare POC FEDR 

2 Reabilitare linie cale ferăta Bucureşti- Aeroport Henri Coandă POIM (AP 1) FC 

3 
Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 – Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv 
Valea Ialomiţei 

POIM (AP 1) FC 

4 Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 Secţiunea Parc Bazilescu- Străuleşti POIM (AP 1) FC 

5 
Fazarea proiectului Îmbunatăţirea serviciilor de transport public de călători cu 
metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera 

POIM (AP 1) FC 

6 Modernizarea centurii existente de sud Bucuresti - 4 benzi POIM (AP 2) FC 

7 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 
operare a SC Euro APAVOL SA  

POIM (AP 3) FC 

8 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Ilfov POIM (AP 3) FC 

9 
Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în 

municipiul Bucureşti 
POIM (AP 3) FC 

10 
Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 

canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Bucureşti – Etapa II 
POIM (AP 3) FC 

11 
Instalaţie de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficienţă a deşeurilor 

municipale în municipiul Bucureşti 
POIM (AP 3) FC 

12 Modernizarea sistemului de transport al energiei termice în Municipiul Bucureşti POIM (AP 7) FC 
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