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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



  În perioada de programare financiară 2007-2013, Primăria Sectorului 2 

a fost beneficiara unui număr semnificativ de proiecte finanţate prin POR. 

 

 Astfel, s-au realizat un număr de 11 proiecte de infrastructură constând 

în reabilitări de străzi (39 străzi), reabilitări unităţi de învăţământ (2 licee), 

introducerea de sisteme de monitorizare video (149 camere video prin care sunt 

monitorizate 3 cartiere din Sectorul 2), crearea unui parc, crearea unui centru 

de servicii sociale, crearea unui parc de agrement. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Valoarea proiectelor pentru care s-au semnat contracte de 

finanțare a fost de 40.277.961 Euro, 

                                              din care:  

                         Finanțare UE       -  24.630.927 EURO 

             Cofinanțare PS2  - 15.647.034 EURO  

După implementarea proiectelor, valoarea finală a acestora a fost 

de 32.906.354,89 Euro, din care: 

 Finanțare UE - 22.185.415,50 Euro 

             Cofinanțare PS2 – 10.720.939,39 Euro 



 
 

PROIECTE FINANŢATE PRIN  
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

 

I. Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: Centre urbane  

    7 proiecte în valoare totală de 10.826.978,82 Euro 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 
1. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului 

1.1  << Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)>> (s-au modernizat 24 de 
străzi însumând o lungime totală de 3.919 m carosabil şi o suprafaţă 
carosabilă de 19.314,71 m2 și s-au amenajat 20 trotuare aferente străzilor 
modernizate, cu o lungime totală de 3.758 m şi o suprafaţă de 6.467,5 m²) 

1.2  << Amenajarea arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului>> (s-au 
realizat lucrări de amenajare din punct de vedere arhitectural şi peisagistic 
pe o suprafaţă de 14.831 mp spaţii verzi în 25 de locaţii situate în 
proximitatea blocurilor de locuinţe din cartierul Baicului) 

1.3  << Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului>> (s-a 

realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 47 camere video 

și  un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice , prin care sunt  

monitorizate obiective de interes public din zonă: o şcoala şi o grădiniţă, 

centrul de refugiaţi, parcul Lunca Florilor,  complexul comercial Baicului,  

reţeua stradală. 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



                 2. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Creangă 

    2.1  <<Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă>> (s-a 

amenajat un nou parc în suprafaţă de 1,96 ha pe un teren care iniţial era un loc 

de depozitare neautorizată a deşeurilor de către populaţia din zonă) 

 - Proiectul a fost premiat în anul 2013, în cadrul Evenimentului Open Days – 

Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Orașelor, organizat la Bruxelles de 

Comisia Europeană prin DG REGIO, în parteneriat cu Comitetul Regiunilor 

2.2  <<Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă>> (s-a 

realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 48  camere  video și 

un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri care monitorizeaza obiectivele de 

interes public din zonă: Şcoala nr. 32, Şcoala nr. 41, Liceul Victor Babeş, străzile 

limitrofe Complexului EUROPA, străzile limitrofe Complexului CARREFOUR, 

Zona parcului Fundeni, străzile limitrofe Spitalului Fundeni). 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – 

Petricani  

 

 3.1. <<Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita>> (s-a modernizat 

sistemul rutier pentru un număr de 16 străzi, îmbunătăţirea condiţiilor de 

circulaţie pietonală şi auto, precum şi asigurarea scurgerii apelor pluviale. 

  

 3.2. <<Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii  în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani>> (s-a realizat un 

sistem integrat de monitorizare video compus din 54  camere  video și un dispecerat 

de monitorizare dotat cu echipamente specifice) 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



  

II. Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale  

                   1 proiecte în valoare totală de 2.156.680,70 Euro 

 

<< Centrul de Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice “ ION CREANGǍ” >>  
 

În cadrul centrului se acordă servicii deconsiliere psihologică, juridică şi socială,  

socializare şi petrecere a timpului liber, recuperare medicală 

 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



  

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă 

    2 proiecte în valoare totală de 10.480.544,79 Euro 

 

1. << Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” >>  

 

2. << Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a Liceului teoretic “C.A.Rosetti” >>  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Astfel, la Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” prin proiect s-au realizat: 
 

 Lucrări de consolidare, reabilitare termică inclusiv schimbare acoperiş, 

modernizare la clădirea existentă în suprafaţă de 6150 mp, demisol + P+E+M 

 Extinderea clădirii în prelungirea celei existente în suprafaţă de 465 mp, 

demisol + P+E+M 

 Dotarea cu echipamente didactice (dulapuri vestiare, bănci, mese, scaune, 

rafturi bibliotecă, mobilier pentru cabinetul medical, maşini de spălat, frigidere) 

 Crearea de noi laboratoare de informatică, precum şi echiparea cu 

echipamente IT a laboratoarelor de specialităţi (182 buc. Calculatoare, 23 buc. 

videoproiectoare, 23 buc. laptop) 

 Conectare la reţeaua de internet de mare viteză 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 La Liceul teoretic “C.A.Rosetti” prin proiect s-au realizat: 
 

Consolidarea corpurilor de clădiri –de la fundaţie, pereţi, până la acoperiş; 

Izolaţia acoperişului şi amenajarea spaţiilor de la mansardă; 

Compartimentări uşoare cu rigips în mansardă; 

Construirea de scări acces pentru mansardă; 

Schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturala din lemn stratificat; 

Înlocuirea instalaţiei de încălzire în totalitate;  

Montarea unei instalaţii de climatizare cu echipamentele aferente; 

Instalaţia sanitară s-a înlocuit în totalitate;  

S-au reamenajat grupurile sanitare;  

S-a refăcut instalaţia de avertizare incendiu şi hidranţi. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

În continuare sunt prezentate imagini sugestive realizate înainte de 

implementarea proiectelor cât și după realizarea acestora. 

Se poate observa modul în care prin proiectele finanțate din fonduri 

structurale s-au produs schimbări semnificative la nivelul Sectorul 2!  



Proiect  <<Modernizare străzi zona Baicului 

(24 străzi)>> 

Imagini înainte de realizarea proiectului 







Imagini după realizarea proiectului 















Proiect <<Amenajare arhitecturală şi 

peisagistică în zona Baicului>> 

Imagini înainte de realizarea proiectului 









Imagini după realizarea proiectului 









 

<<Sistem de supraveghere video şi 

management   informaţional pentru creşterea 

siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii 

în arealul Baicului>> 





<<Crearea unui parc de utilitate publică în 

cartierul Ion Creangă>> 

Imagini înainte de realizarea proiectului 





Imagini după realizarea proiectului 



 















Proiect: <<Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru 

creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă>> 





Proiect: <<Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita>> 



IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Culmea Făgărașului – finalizată 



Proiect:<<Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani>> 





 Servicii de consiliere psihologică, juridică şi socială, 

 Servicii de formare continuă: cursuri de limba engleză şi informatică, 

 Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber, 

 Servicii de recuperare medicală 

 

 Centrul asigură in mod gratuit: 

Proiect: 
 

<< Centrul de Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice “ ION CREANGǍ” >>   



Membrii centrului au la dispoziţie urmatoarele facilităţi: 

    Cabinet de medicină general – în 
care se asigură evaluarea şi 

supravegherea starii de sanatate 

Cabinet de kinetoterapie 

Cabinet de fizioterapie dotat cu aparate de 
specialitate 

Sală pentru gimnastică medicală si de 
întretinere   

Sală de festivitati - pentru organizarea de 
conferinţe, seminarii si evenimente festive. 

Sală pentru jocuri de societate: table, sah, 
remmy, cărti etc. 

Sală de lectură                     

Sală de informatică – dotată cu  

calculatoare cu acces la internet.    

Sală de curs – pentru cursuri de limbă 
engleză, comunicare   

Consiliere psihologică 

Consiliere socială si juridică 

          

 

 



 
 

       



 

 

 

 



Proiect : Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” 



Imagini din perioada execuţiei lucrărilor 











Imagini dupa terminarea lucrarilor 









Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a Liceului teoretic “C.A.Rosetti”  







III. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

 

Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 

calităţii serviciilor turistice 
 

“ Parc de agrement Tei – Plumbuita ” 
 

Valoare totală  proiect:      10.936.259,28 Euro    

Suma solicitată din fondurile POR:      2.968.728,94 Euro 

Cofinanţare PS2:       7.967.530,34 Euro 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Dezvoltarea infrastructurii de turism din Municipiul Bucureşti, în conformitate cu 

standardele europene, în vederea îmbunătăţirii turismului prin crearea unui parc de 

agrement, de a cărei infrastructuri vor putea beneficia atât turiștii români, cât şi cei 

străini.    

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Obiectivele specifice ale proiectului: 
 

  Valorificarea resurselor naturale existente în cadrul parcului Tei în 

scop turistic; 

  Diversificarea serviciilor turistice oferite de sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

  Crearea unei structuri de agrement turistic în sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în scopul creşterii numărului turiştilor şi a 

duratei sejurului la nivelul localităţii. 

Proiectul propus spre finanțare face parte din strategia de dezvoltare pe termen 

lung a Sectorului 2 al Municipiului București, strategie ce își propune o exploatare 

a potențialului turistic al orașului.  

Deşi din punct de vedere cultural oraşul se bucură de o oferta turistică generoasă, 

s-a constatat o slabă infrastructură de agrement, care s-o completeze pe cea 

culturală şi care să ofere turiştilor opţiuni diversificate de petrecere a timpului în 

oraş.  



Astfel a fost identificată o zonă cu potențial de dezvoltare a infrastructurilor 

de agrement, respectiv a lacurilor pe râul Colentina, pe care pot fi realizate o 

varietate de infrastructuri de agrement care să se susțină între ele. 

Dintre acestea reamintim: 

• Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona lor 

adiacentă) 

• Parcul de agrement Tei-Plumbuita 

• Amenajare parc adiacent Mânăstirii Plumbuita; 

Realizarea Parcului de agrement Tei-Plumbuita, constând în amplasarea 

unei variate game de atracții de agrement, contribuie la:  

•   diversificarea serviciilor turistice din Municipiul Bucureşti; 

•   extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii 

numărului  turiştilor şi a duratei sejurului 

 



Rezultate așteptate 
 

Creșterea numărului de turiști va impune o dezvoltare generală Sectorului 2 şi a 

Municipiului București prin: 

 

•    Încasările mai mari provenite de la turiști vor contribui la creșterea economică a 

regiunii; 

 

•    Activitatea turistică va crea cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, 

achiziționate ulterior de turiști, inclusiv bunuri şi servicii produse de alte sectoare 

economice (comerț, construcții, transporturi, industria alimentară, confecții şi 

încălţăminte, industria mică şi de artizanat), favorizând astfel dezvoltarea generală a 

orașului;  

 

•   O cerere mai mare de locuri de cazare datorită fluxului crescut de turişti, ceea ce va 

stimula investitorii locali să construiască noi capacități de cazare şi să ofere servicii de 

calitate superioară.  

 



Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă  

  Persoanele ce practică turismul cultural şi care aleg să viziteze 

obiectivele culturale din oraş. 
 

   Turiştii activi, ce vor dori să petreacă o zi în incinta Parcului de 

agrement Plumbuita - Tei şi să se bucure de toate facilităţile oferite de 

acesta. Aceştia vor proveni în general din oraşele din apropierea 

Municipiului Bucureşti, dar şi din ţările învecinate care nu beneficiază de 

astfel de infrastructuri de agrement. 

 

   Comunitatea locală - în special copiii şi tinerii se vor bucura de noile 

posibilităţi de a-şi petrece timpul liber, dar şi restul categoriilor de vârsta 

vor avea posibilitatea să beneficieze de aceste infrastructuri, pe tot 

parcursul anului.  

 

   Viitorii angajaţi ai tuturor infrastructurilor nou create după 

implementarea proiectului se vor crea aproximativ 40 de locuri de muncă 

permanente, ceea ce înseamnă un beneficiu pentru comunitatea locală. 



Lucrările de construcţii realizate în cadrul proiectului constau în 

principal din amplasarea de echipamente de agrement:  
 

• Roller coaster – acest echipament reprezenta cel mai probabil principala 

atracţie a parcului şi este totodată cel mai mare echipament de acest gen din 

România. 

• Locuri de joacă gonflabile, amplasate pe pavele cauciucate. 

• Casa groazei –o atracţie clasică a parcurilor de distracţie  

• Roata mare – cu o înălţimea de 63 m, având 44 de cabine închise, cu aer 

condiţionat pentru a putea fi folosită atât iarna, cât şi vara. 

• Lanţuri (swinger)  

• Roata mică – cu o înălţime de 16 m şi cu 12 cabine închise. 

• Carusel –o atracţie clasică a tuturor parcurilor de distracţie, cunoscut şi 

cu denumirea de Merry go Round. Acest obiectiv are o înălţime de 6 m şi un 

diametru de aproximativ 8 m. 

• Maşinuţe electrice – vor fi amplasate 12 astfel de maşinuţe electrice, sau 

Bumper Cars , adresat grupei de vârste intre 4 si 8 ani. 



S-au realizat de asemenea: 

• reamplasarea a două locuri de joacă pentru copii 

• 3 grupuri sanitare 

• alei pietonale 

• instalații de apă și canalizare   

• rețele de iluminat exterior 

• s-a montat un post trafo și s-a realizat instalația de alimentare cu energie electrică 

a obiectivelor 

• instalații de paratrăsnet 

 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Indicatorii de rezultat ai proiectului: 
 

•   Crearea unei structuri de agrement turistic prin amplasarea in actualul parc Tei a 

7 echipamente de distracții, respectiv: roller-coaster, casa groazei, roata mare, 

lanțuri, roata mica, carusel și mașinuțe electrice și prin amenajarea a 3 locuri de 

joaca pentru copii (1 spațiu de joaca gonflabile și 2 locuri de joaca reamplasate); 
 

•   Amenajarea unei suprafețe naturale de aproximativ 74,90 ha aferenta parcului Tei 

in scop turistic; 
 

•   Crearea a 40 locuri de muncă directe permanente, la finalizarea proiectului; 
 

•   Creșterea numărului de sosiri în Municipiul București în primii 5 ani de la 

finalizarea proiectului în varianta cu proiect față de cea fără proiect cu 12,38%; 
 

•   Creșterea numărului de înnoptări în Municipiul București în primii 5 ani de la 

finalizarea proiectului in varianta cu proiect fata de varianta fără proiect cu 57,29%; 
 

•   Creșterea duratei sejurului in Municipiul București în primii 5 ani de la 

finalizarea proiectului in varianta cu proiect față de varianta fără proiect cu 39,64%. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

 

 

Tematica parcului 

 
O aventura în lumea poveştilor din care nu lipsesc personajele de poveste precum 

Verde Împărat, Ileana Cosânzeana şi Făt-Frumos.  

 

Vedetele noului parc Tei - Plumbuita sunt: 

 

- Roller coaster, denumit "balaurul cu şapte capete“, decorat ca atare cu panouri 

decorative şi butaforii care susţin povestea; 

- Casa groazei cu 3 scenarii din "tărâmul celălalt“: cimitir, fantoma, camera de tortură; 

- Roată mică ale cărei gondole roșii fac trimitere la "merele de aur“; 

- Roată mare denumită "pasărea măiastră" ilustrată cu panouri decorative sugestive 

- Carusel "Herghelia Ilenei Cosânzeana“; 

- Lanţuri care parcă joacă "hora ielelor“. 

- Maşinuţele - "tărâmul fermecat“ al celor mici 

 

 

 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Activităţi derulate în etapa de implementare a proiectului: 
 

• Organizarea și derularea achizițiilor publice: 

-  consultanta pentru implementarea proiectului;  

-  servicii de dirigenție de șantier; 

-  servicii de verificare ISCIR a echipamentelor; 

-  execuție lucrări de construcție; 

• Execuția propriu-zisă a lucrărilor de construire; 

• Recepția echipamentelor la livrarea în șantier; 

• Montarea echipamentelor și efectuarea probelor de funcționare; 

• Autorizarea ISCIR a echipamentelor; 

• Recepția lucrărilor; 

• Obținerea avizelor de funcționare a parcului; 

• Înființarea structurii de operare a parcului; 

• Selectarea și pregătirea personalului de întreținere și operare; 

• Încheierea contractelor de mentenanță și supraveghere tehnică a 

instalațiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI; 

• Autorizarea parcului de agrement; 

• Lansarea în funcțiune a parcului: 30 iunie 2016 

 

 



 

 

Probleme întâmpinate în implementare 

 • După realizarea achiziției lucrărilor de construcții, s-a efectuat o verificare în teren a 
amplasamentelor prevăzute pentru echipamentele din proiect în vederea predării acestuia. 

• S-a constat cu aceasta cu această ocazie că față de momentul elaborării proiectului tehnic, respectiv 
anul 2010, vegetația existență s-a dezvoltat fiind necesare defrișări.  

• Totodată s-a identificat o suprafață în interiorul locației proiectului neacoperită de vegetație și care 
poate fi utilizată pentru reamplasarea unor echipamente, necuprinsă inițial în proiect datorită faptului 
că se afla transmisă în administrarea unei asociații. 

• S-a luat decizia revenii în administrarea Sectorului 2 și utilizarea acesteia în scopul reamplasării 
echipamentelor.  

Ca urmare au fost necesare: 

• emiterea unui nou certificat de urbanism 

• revizuirea proiectului tehnic în sensul reamplasării echipamentelor 

• obținerea de noi avize 

• emiterea unei noi autorizații de construire 

Consecințe: 

• reducerea numărului de arbori care ar fi necesitat defrișarea 

• costuri neeligibile suplimentare suportate de Sectorul 2 urmare a lucrărilor efectuate pe suprafața 
alipită 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Probleme legate de achiziția lucrărilor: 

 Caracterul specific al lucrărilor de acest gen a fost o noutate pentru Sectorul 2 și nu au existat surse de 

informare privind un proiect similar realizat în țară. 

 Cerințele legislative, legate de securitatea în exploatare pe care trebuie să le îndeplinească 

echipamentele de agrement montate în parcurile de distracții, au necesitat o amplă documentare 

Astfel au fost identificate cerințe specifice: 

 pentru constructori: 

- să fie autorizați ISCIR pentru activitatile de montare și reparare a echipamentelor de agrement și să fie 

înscriși în Registrul ISCIR, în conformitate cu PT CR 4 – 2009 

- să dețină personal autorizat ISCIR, respectiv responsabili cu supravegherea lucrărilor și responsabil 

tehnic cu sudura - atestați ISCIR pentru desfășurarea activității, conform Ordinului nr. 165/2011; 

 pentru echipamentele de agrement: 

 -   să fie însoțite de Certificat de conformitate pentru evaluarea conformității cu cerințele                      

esențiale de securitate, conform HG nr. 435/2010, emis de ISCIR – CERT, sau echivalent. 

- să fie prezentată o Declarație pe propria răspundere prin care producătorul sau reprezentantul autorizat 

asigură și declară ca echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în 

certificatul de conformitate de tip și ca satisfac cerințele esențiale de securitate, conform PTR 19-2002 

aprobat prin Ordinul nr. 98/2003. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



- fiecare echipament să se prezinte a analiză de risc conform Prescripției tehnice PT R 19 – 2002 și o 

analiza de risc în exploatare conform HG nr. 435/2010; 

- să existe rapoarte de încercări/testări emise de laboratoare de încercare sau organisme de certificare și 

inspecție, sau alte documente similare, din care să rezulte consumul de energie electrica în regim de 

funcționare la capacitatea de încărcare maxim admisă pentru o perioada de minim 100 de ore de 

funcționare. 

 Capacitate instituțională de derulare a achiziției redusă  

- achiziția s-a desfășurat prin procedură de licitație deschisă on-line și a fost prima de acest gen derulată 

la nivel de instituție.  

- capacitate redusă a echipei de evaluare a ofertelor depuse, soluționată prin decizia de atragere de experți 

cooptați. 

- volumul mare al informațiilor care au necesitat procesarea a impus eforturi mari din partea celor 

implicați în evaluare 
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Probleme legate de proiectare: 

• În etapa de proiectare nu a fost posibilă dimensionarea exactă a fundațiilor, pentru a nu se face 
trimitere la un anumit producător. Ca urmare, după semnarea contractului cu ofertantul câștigător, 
pentru realizarea fundațiilor s-a solicitat dimensionarea acestora de către producătorul 
echipamentelor, ceea ce a impus avizarea documentației de către verificatori autorizați și reautorizarea 
lucrărilor de fundare la trei echipamente. 

• Au existat erori de proiectare, care au necesitat soluționarea prin Dispoziții de șantier 

Probleme apărute în perioada de execuție a lucrărilor: 

• Pe parcursul realizării lucrărilor s-au constat diferențe între natura terenului de fundare din proiect și 
situația efectivă din teren. A fost necesară schimbarea soluției tehnice privind structura de rezistență 

• S-au înregistrat solicitări în instanță pentru suspendarea lucrărilor, fapt ce a necesitat revizuirea 
graficului de execuție 

• Livrarea și recepția echipamentelor s-a făcut într-o perioadă nefavorabilă atât din punct de vedere 
termic, cât și din punct de vedere al numărului mare de containere (57 tiruri) cât și a timp foarte scurt 
de livrare (15 noiembrie – 20 decembrie 2015). 

• Păstrarea și conservarea echipamentelor până la montare a necesitat eforturi suplimentare legate de 
resurse materiale și umane (pază) 

• Vremea nefavorabilă nu a permis realizarea lucrărilor într-un ritm susținut. A fost necesară 
suplimentarea forței de muncă pentru încadrarea în termenul de execuție din contract.  
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Imagini de la lansarea parcului 





















































Concluzie: 

 

Aşa cum aţi putut observa din prezentare, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti a folosit 

din plin oportunitatea accesării fondurilor 

europene pentru realizarea proiectelor de 

interes local, în beneficiul cetătenilor săi. 
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   Vă mulţumim! 
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