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Ce este Eco Bucuresti?

� ECO București își propune să fie un proiect pilot pentru strategia Europa 
2020

� ECO București propune punerea în comun a resurselor actorilor 
implicaţi, pentru ca sinergia activităţilor desfășurate să ducă la economii de 
scală ce se pot propaga în afara zonei pilot

� Zona este unică și se pretează pentru un astfel de proiect pentru că asigură 
mixul perfect de actori cheie, diversitatea activităţilor desfășurate, 
diversitatea teritorială și spaţii revalorificabile 

� În prezent zona reprezintă o parte nedezvoltată a orașului, dar poate deveni 
vârful de lance in domeniul inovării și eco-economiei

� ECO București va realiza o “coloană vertebrală” pentru dezvoltarea eco a 
orașului, prin reabilitarea inovatoare a unei suprafeţe de 1.000 de 
hectare de-a lungul axei Dâmboviţei, de la Lacul Morii până la Parcul Izvor.



12/3/2010

2

Obiectivele platformei

� Să asigure o conectare mai puternică decât oricând 
între cercetare&dezvoltare , economie și societate 

� Să asigure o platformă de dialog si asociere pentru 
actorii cheie prezenţi în zonă 

� Sa creeze infrastructura hard și soft noua ce sprijina 
dezvoltarea de proiecte inovative

� Să dezvolte prin programe  componente de educaţie 
și comunicare a noilor concepte 

� Să asigure în permanenţă conectarea reală a 
economiei zonei la economie naţională și cea 
europeană 

Obiectivele platformei

� Generarea unui flux continuu de proiecte sustenabile (de 
C&D, de investiţii, culturale)

� Sprijinirea actorilor implicaţi pentru găsirea de soluţii 
pentru probleme concrete:

� Resurse financiare – facilitarea de perteneriate europene și 
internaţionale; construirea unei platforme de consultanţă pe 
proiecte specifice pentru atragerea de fonduri europene sau private

� Creșterea vizibilităţii și gradului de cunoaștere a activităţilor 
desfășurate de actorii implicaţi, prin dezvoltarea de strategii 
integrate de branding a proiectului și a componentelor sale

� Spaţii adecvate  – construirea de noi spaţii sau reabilitarea 
spaţiilor deja existente pe criterii de performanta si 
reprezentativitate
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Resurse unice la nivel naţional  

• Recuperare şi valorificare în 
interes public a unor spaţii publice 

majore şi elemente de cadru natural

• Potenţial economic şi social

Cercetare şi educaţie

Cultură

Spaţii verzi

Industrie

Servicii comerciale 

Resurse unice la nivel naţional 

14%
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ECO București în contextul 
Europa 2020

„O Uniune a inovă rii”

� Dezvoltarea platformei Ecopol ce va aduce împreună 
instituţiile de învăţământ și mediul de afaceri, creând 
valoare adăugată în termeni economici, sociali, de 
educaţie și de protecţie a mediului

� Înfiinţarea Centrului pentru Eco-Economie prin 
cooperarea între instituţiile de învăţământ și cele de 
cercetare&dezvoltare și administraţia locală 

� Crearea condiţiilor necesare pentru generarea de 
proiecte în domeniul producţiei de energie alternative, al 
reciclării și al eco-dezvoltării;

� Crearea infrastructurii necesare pentru concretizarea 
rezultatelor de C&D în produse fabricate în unităţii de 
producţie din cadrul Ecopolului
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„Tineretul în miș care”

� Crearea unei platforme pentru facilitarea colaborarii  
între instituţiile de învăţământ locale și entităţii 
similare la nivel europen;

� Facilitarea de schimbului de experienţă pentru 
încurajarea dezvoltării de proiecte de cercetare & 
dezvoltare cu scopul creării de produse sustenabile 

„O agendă  digitală  pentru Europa”

� Dezvoltarea unui hub digital, cu infrastructură TIC 
de ultimă generaţie, accesibilă tuturor utilizatorilor 
Ecopolului

� Încurajarea și facilitarea dotării și folosirii de sisteme 
IT performante de către actorii cheie implicaţi în 
ECO București

� Dezvoltarea de network-uri si prezenta on-line
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„O Europă  eficientă  din punctul de vedere al 
utiliză rii resurselor”

� Recuperarea, revitalizarea și reabilitarea zonelor 
verzi aflate de-a lungul axei ECO

� Recuperarea, revitalizarea și reabilitarea resurselor 
de apă aflate de-a lungul axei ECO

� Crearea unui Eco-parcului în zona Lacului Morii, 
reper urban de îmbinare a activităţilor de agrement 
cu programe susţinute de informare și educaţie 
privind conceptele de tehnologii eco aduse de proiect 

� Crearea Muzeului Eco-energiei

„O politică  industrială  adaptată  erei 
globaliză rii”

� Retehnologizarea Centralei electrice 
Grozăvești – dotarea cu tehnologii pentru 
producţia de energie din surse neconvenţionale

� Combinarea funcţionalităţilor producţie, agrement și educaţie

� Redarea pentru folosirea publică a spaţiului dintre centrala 
electrică și Grădina Botanică

� Incurajarea de realizarea de PPP pentru 
crearea unei infrastructuri și unui mediu atractiv 
dezvolatarii de business 
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„O agendă  pentru noi competenţ e ș i noi 
locuri de muncă ”

� Regenerarea mediului de afaceri, prin crearea de 
facilităţii de business

� Crearea implicită de noi locuri de muncă sustenabile

� Crearea de noi tipuri de locuri de muncă prin 
specificitatea proiectului (reciclare, energie 
sustenabilă, punerea în practică a rezultatelor C&D)

� Dezvoltarea și promovarea de politici pentru condiţii 
sigure de muncă și de viaţă

� Promovarea politicilor egalităţii de șanse.

ECO București
Proiecte propuse



12/3/2010

8

Axă de dezvoltare urbană ce asigură generarea unui 
flux continuu de proiecte sustenabile (C&R, investiţii, 

cultură)

Lacul Morii – pol eco-tehnologic şi 
de agrement cu rol educativ

Masterplan
Accese

Zone de activităţi
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Lacul Morii – propus - pol eco-tehnologic şi de 
agrement cu rol educativ – valorizarea socio-culturală 

a insulei

CET Grozăveşti – institute de cercetare – facultăţi -
Platforma de cercetare şi dezvoltare pentru eco-

economie
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Dâmboviţa – valorificare ca spaţiu public –
încadrarea în sistemul de spaţii publice prin 

crearea de rute pietonale

Dezvoltarea infrastructurii de business – dezvoltări 
imobiliare, reabilitarea zonelor industriale 

dezafectate şi a spaţiilor reziduale
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Dincolo de Europa 2020

� ECO București devine un “manual de utilizare”al 
noilor tehnologii eco reducand timpul de absortie al 
acestora de economie si societate

� Legătura dintre Ecopol și oraș va fi pusă de baze noi, 
readucand in actualitate conceptul de management 
aspirational si rolul cheie al acestuia in dezvoltare

Dincolo de Europa 2020

� Liantul între comunicare, educare și 
multidiscplinaritatea actorilor cheie ofera premisele 
unei activitati culturale noi la nivelul orasului:

� Proiectelor culturale conectate la miscarea eco

� Folosirea infrastructurii create pentru activarea urbana sau 
turism

� Inovatie si experiment cultural
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Plan de acţiune

� Dezvoltarea strategiei de implementare 

� Realizarea unui nou organism de admnistrare 

reprezentand toti actorii zonei

� Crearea unei platforme de discuţii și de cooperare între 

actorii cheie

� Identificarea și detalierea de proiecte concrete în cadrul 

ECO București

Plan de acţiune

� Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea Planului 

Strategic de Dezvolatre pentru București

� Includerea proiectului în Planul de Dezvoltare 

Regională pentru București pentru perspectiva 

financiară 2014-2020

� Pregătirea pana la deschiderea finantarii 2014-2020, 

a documentaţiei necesare pentru a demararea de 

proiecte
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teodor.frolu@dccom.ro

www.ecobucuresti.ro


