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 Primăria Sectorului 2 a fost preocupată permanent să ofere 

cetățenilor din Sectorul 2 o viață mai bună. În acest sens, unul din deziderate a 

fost cel de atragere de fonduri de finanțare pentru realizarea proiectelor 

prioritare ale sectorului.  

 

 Astfel, în perioada de programare 2007-2013, prin Programul 

Operaţional Regional au fost finanțate 11 proiecte, pe trei axe de finanțare, 

pentru care s-au semnat contracte de finanțare în valoare de 40.277.961 Euro, 

din care:  

                           Finanțare UE      -  24.630.927 EURO 

             Cofinanțare PS2  - 15.647.034 EURO  
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Cele 11 proiecte au fost realizate după cum urmează: 

 

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  

      - s-au realizat 3 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană în cadrul cărora s-au 

implementat 7 proiecte, în valoare de 12.358.698 Euro, respectiv: 

1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Baicului 

  3 proiecte în valoare de 5.227.776 Euro  

2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Creangă 

 2 proiecte în valoare de 2.964.201,7 Euro  

3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Plumbuita –Steaua Roşie – 

Petricani 

  2 proiecte în valoare de 2.635.001,38 Euro 
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II. Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  

 

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

echiparea infrastructurii serviciilor sociale  

 1 proiect în valoare de 662.572 Euro 
 

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 de 10.480.544,79 Euro 

  

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”. 

 1 proiect în valoare de 10.936.259,28 Euro 
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1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Baicului  
 

1.1 Proiect “Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)” 
Valoare totală proiect:                                       3.885.656 Euro   

Suma solicitată din fondurile UE:                    3.039.493 Euro    

Cofinanțare PS2:                                                846.163 Euro 

- S-au realizat 24 de străzi modernizate însumând o lungime totală de 3.919 m 

carosabil, cu o suprafaţă carosabilă de 19.314,71 m² și 20 trotuare aferente străzilor 

modernizate, cu o lungime totală de 3.758 m, cu o suprafaţă de 6.467,5 m². 

 

1.2 Proiect ”Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” 
Valoare totală  proiect:                                       564.408 Euro 

Suma solicitată din fondurile UE:                     541.666 Euro 

Cofinanţare PS2:                                                 22.742 Euro 

- S-au realizat 14.831 mp spaţii verzi amenajate în 25 de locaţii situate în 

proximitatea blocurilor de locuinţe. 
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“Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)” 

Imagini înainte de realizarea proiectului 

 



“Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)” 

Imagini după realizarea proiectului 



 

 

”Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” 

 

 

 

Imagini înainte de realizarea proiectului 

 



”Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” 

Imagini după realizarea proiectului 



1.3 Proiect “Sistem de supraveghere video şi management   informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul 

Baicului” 

Valoare totală  proiect:                                    777.711,74 Euro 

Suma solicitată din fondurile UE:                  550.611,76 Euro 

Cofinanţare PS2:                  227.099,98 Euro 

 

- S-au realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 47 camere video și 

un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice. 
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“Sistem de supraveghere video şi management   informaţional pentru 

creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului” 
 

 

Imagini din timpul funcționării dispeceratului 



2. Planul Integrat de Dezvoltare Uurbană a zonei Creangă 

2.1 Proiect “Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă”  
Valoare totală  proiect:             2.156.680,70 Euro 

Suma solicitată din fondurile UE:            1.629.311,31 Euro   

Cofinanţare PS2:                            527.369,39 Euro 

- S-au realizat: reabilitarea fondului vegetal existent şi plantări de material dendrologic 

în suprafaţă de 16.500 mp, asfaltarea de alei în suprafaţă de 1.796 mp, dotarea cu 

mobilier urban, amenajări peisagistice cu impact vizual. 
 

2.2 Proiect “Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă” 
Valoare totală  proiect:            807.521Euro 

Suma solicitată din fondurile UE:           579.944 Euro 

Cofinanţare PS2:                           227.577 Euro 

- S-au realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 48  camere video, 

un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice. 
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“Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  Ion Creangă” 

 

 

Imagini înainte de realizarea proiectului 



“Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  Ion Creangă” 

 

 

 

Imagini după realizarea proiectului 



“Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  Ion Creangă” 

 

Imagini după realizarea proiectului 



2.2 Proiect: “ Sistem de supraveghere video şi management informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul 

Creangă”  

 

Imagini din timpul funcționării dispeceratului 



 

 

3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani 
 

3.1 Proiect “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita” 

       Valoare totală  proiect:                                        1.915.138,39 Euro 

        Suma solicitată din fondurile UE:                      1.638.595,60 Euro  

Cofinanţare PS2:                                   276.542,79 Euro  

- S-au realizat: modernizarea a 15 strazi în suprafață de 23.267,60 mp, o intersecție 

amenajata în suprafață de 610 mp și s-au amenajat trotuarele aferente străzilor în 

suprafață de 13.889,03 mp. 
 

3.2 Proiect “Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani” 
Valoare totală  proiect:                                  719.862,99 Euro 

Suma solicitată din fondurile UE:                    418.646,99 Euro 

Cofinanţare PS2:                                 301.216 Euro  

- S-au amplasat 54 camere video şi s-a realizat un dispecerat de monitorizare, dotat cu 

echipamente specifice. 
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 “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie – Plumbuita” 

Imagini din timpul execuției lucrărilor  



IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



Strada Ricinului – finalizată 

“Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie – Plumbuita” 

Imagini după realizarea proiectului  



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Culmea Făgărașului – finalizată 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Aristotel – finalizată 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Mică – finalizată 



Imagini din timpul funcționării dispeceratului 

 





II. Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

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

echiparea infrastructurii serviciilor sociale  

 

Proiectul “Centrul de Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice ION 

CREANGǍ” 
       Valoare totală  proiect:                             662.572 Euro 

       Suma solicitată din fondurile UE:                          547.484 Euro 

       Cofinanțare PS2:                            115.088 Euro  
 

 Prin proiect s-a realizat reabilitarea și dotarea centrului în care funcționează: 

un cabinet de medicină general, un cabinet de kinetoterapie, un cabinet de fizioterapie, 

sală pentru gimnastică medicală si de întreținere, sală de festivități, sală pentru jocuri de 

societate, sală de lectură, sală de informatică și o sală de curs. 
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Centrul de Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice “ ION 
CREANGǍ” 

Imagini după realizarea proiectului  

 



 
 

       





 

II. Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă. 

 

Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a  Colegiului Naţional Iulia Haşdeu” 
 Valoare totală proiect:                                                  8.654.607,57 Euro 

 Suma solicitată din Fonduri UE:                                 8.481.515,42 Euro 

 Cofinanţare PS2:                                                           173.092,15 Euro 

        S-a realizat consolidarea, reabilitarea termică, inclusiv schimbarea acoperișului și 

modernizarea clădirii existente în suprafață de 6150 mp și extinderea clădirii pe o suprafață 

465 mp în prelungirea celei existente și dotarea cu echipamente didactice. 
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Imagini din perioada execuției lucrărilor 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” 
 

 





Imagini după finalizarea lucrărilor 





 

Proiectul  ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a Liceului Teoretic C.A.Rosetti” 

Valoare totală proiect:                                                   1.825.937,22 Euro 

Sursa solicitată din Fonduri UE:                                  1.789.418,48 Euro 

Cofinanțare PS2:                                                            36.518,74 Euro 

        S-au realizat consolidarea corpurilor de clădiri –de la fundație, pereți, până la 

acoperiș, refacerea izolației acoperișului şi amenajarea spațiilor în mansardă, 

compartimentări ușoare cu rigips în mansardă, amenajarea unei scări de acces pentru 

mansardă, schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturala din lemn stratificat, 

înlocuirea instalației de încălzire în totalitate, montarea unei instalații de climatizare cu 

echipamente aferente, înlocuirea instalației sanitare, reamenajarea grupurile sanitare, 

refacerea instalaţiei de avertizare incendiu şi hidranți. 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 

FONDURILOR EUROPENE 



Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a Liceului Teoretic “C.A.Rosetti”  

Imagini după realizarea lucrărilor 





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” 

 

Proiectul ,,Parc de agrement Tei – Plumbuita” 
 Valoare totală  proiect:       10.936.259,28 Euro 

 Suma solicitată din fondurile UE:      2.968.728,94 Euro 

 Cofinanțare PS2:       7.967.530,34 Euro 

          

           Lucrările de construcţii realizate în cadrul proiectului, au constat în principal din 

amplasarea următoarelor echipamente: Roller Coaster, Roata mare, Roata mică, Casa 

groazei, Lanţuri (flying swinger), Carusel  (Merry go round), Maşinuţe electrice (Bumper 

Cars), reabiltarea a 2 locuri de joacă și construirea a 3 grupuri sanitare. 
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“Parc de agrement Tei – Plumbuita” 













 

 

 

 

 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Perioada de programare 

2014-2020 
 

 Și în această perioadă preocupările Primăriei Sectorului 2 sunt 

îndreptate spre dezvoltarea sectorului prin proiecte finanțate din fonduri 

structurale.  

  Analizând nevoile de dezvoltare ale sectorului, precum și noile 

alocări financiare, am identificat oportunitatea de realizare de noi proiecte 

finanțate din POR. 

 

Astfel până la acest moment ne-am propus realizarea următoarelor proiecte: 
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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

I. Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon  
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a 

energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, 

inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor 

Operatiunea B – Cladiri publice  
 

- Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic 

,,Ion. I. C. Brătianu” 

- Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 

64 ,,Ferdinand I” 

- Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic 

,,Lucian Blaga” 

- Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și         

Stare Civilă Sector 2 București din strada Olari nr. 19 

- Consolidarea, modernizarea și eficientizarea energetică a sediului Sectiei 9 

Politie 
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II. Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor 

defavorizate din mediul urban 
 

Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii 

Obiectiv specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială, prin măsuri integrate.   

   

 Prin POCU 2014-2020 Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea 

comunității (DLRC) s-a obținut finanțarea pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea integrata a 

comunității marginalizate din cadrul Sectorului 2 București”. 

 După implementarea proiectului, în cadrul strategiei realizate vor fi identificate proiecte 

de construire/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale, investiţii în infrastructura de sănătate, 

educație şi servicii sociale, stimulare a ocupării - activităţi de economie socială și de activităţi de 

dezvoltare comunitară integrată, care vor fi depuse la finanțare în cadrul acestei axe prioritare.  
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III. Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale are ca scop 

asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele 

angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii;  

Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 
 

                               Ne propunem realizarea următoarelor proiecte: 

 

1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida“; 

2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a Colegiului Economic “A. D. Xenopol“; 

3. Consolidarea/modernizarea și echiparea imobilului situat în Strada Intrarea 

Pâncota în vederea realizării unei creșe; 
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4. Consolidarea/reabilitarea/modernizarea/echiparea Grădiniței nr. 188 –(Sediul 

vechi) – Str. Pierre de Coubertin nr. 1; 

5. Consolidarea/reabilitarea/modernizarea/echiparea Grădiniței nr. 15 (Școala 

Gimnaziala Iancului) – Bd. Ferdinand I nr. 23; 

6. Consolidarea/reabilitarea/modernizarea/echiparea Grădiniței nr. 137 –(Sediul 

vechi) Str. Plumbuita nr. 5; 

7. Consolidarea/reabilitarea/modernizarea/echiparea Grădiniței nr. 8 Licurici – 

Bd. Dacia nr. 134. 
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   Vă mulţumim! 
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