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Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

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  

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 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

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 

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  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 totală 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 totală de: 10.936.259,28 Euro 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

         

              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 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

1. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului 

 

Proiecte implementate:  
 

1.1  “Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)”; 

 

1.2  “Amenajarea arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului”; 

 

1.3  “Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului”. 

        

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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   
   
• Cofinanţare PS2:                                                   846.163 Euro 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane din zona Baicului a 

Sectorului 2 Bucureşti, în vederea dezvoltării urbane şi a îmbunătăţirii pe termen lung 

a accesibilităţii şi mobilităţii, dar şi a creșterii nivelului de trai al locuitorilor din zonă. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

• Modernizarea a 24 de străzi din zona Baicului, în special în zona care se întinde de la 

Doamna Ghica nou spre Lacul Fundeni, prin amenajări complexe şi asfaltare. 

• Crearea de facilităţi locuitorilor din zona Baicului prin amenajarea trotuarelor 

adiacente străzilor modernizate. 

 
     

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



     Rezultate: 

     - 24 de străzi modernizate însumând o lungime totală de 3.919 m carosabil şi o 

suprafaţă carosabilă de 19.314,71 m²; 

     - 20 trotuare aferente străzilor modernizate, cu o lungime totală de 3.758 m şi o 

suprafaţă de 6.467,5 m²; 

    -  50 locuri de muncă create in timpul perioadei de execuție a lucrărilor. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini înainte de realizarea proiectului 







Imagini după realizarea proiectului 







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 

Obiectivul general al proiectului: 

- Reabilitarea infrastructurii publice urbane prin amenajarea spaţiilor verzi, în 

vederea dezvoltării urbane şi a îmbunătăţirii pe termen lung a nivelului de trai al 

locuitorilor din arealul Baicului, Sector 2 Bucureşti. 

Obiectivul specific al proiectului este: 

- Amenjarea din punct de vedere arhitectural și peisagistic și reabilitarea spațiilor 

verzi din zona Baicului, în special în zona care se întinde de la Doamna Ghica spre 

Lacul Fundeni. 

 
     Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

   Prin proiect s-au realizat: 

 

 14.831 mp spaţii verzi amenajate în 25 de locaţii situate în             

. proximitatea blocurilor de locuinţe; 

 338 buc arbori plantaţi; 

 1.873 buc arbuşti plantaţi;  

 977 ml garduri vii; 

 240 ml împrejmuiri garduri metalice noi; 

 18 buc mese statice;  

 36 buc bănci; 

 13.298 mp suprafaţă gazonată. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini înainte de realizarea proiectului 





Imagini după realizarea proiectului 



 







1.3 Proiect “Sistem de supraveghere video şi management   informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul 

Baicului” 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătăţirea serviciilor sociale din arealul Baicului într-un context de creştere 

susţinută şi durabilă a calităţii vieţii şi de creare de locuri de muncă. 

Obiective specifice: 

•  Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din zonă; 

•  Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi 

combatere a infracţionalităţii; 

• Îmbunătățirea calității serviciilor sociale publice. 

 

• Valoare totală  proiect:                                    777.711,74 Euro 

•     Suma solicitată din fondurile UE:                    550.611,76 Euro 

•     Cofinanţare PS2:     227.099,98 Euro 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

• Sistemul monitorizează obiectivele de interes public din zonă: 

  o şcoala şi o grădiniţă; 

  parcul Lunca Florilor; 

  reţeaua stradală. 

  Centrul de refugiaţi; 

  Complexul comercial Baicului; 
 

• Prin proiect s-au  realizat: 

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

  un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice: 

  -   4 servere management video 

  -  14 monitoare LCD  

  -   6 computere. 

    

 

 Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 
Rezultate obținute de serviciul de monitorizare: 

  • în anul 2013 

• 1.092 incidente sesizate pe camerele video, din care: 18% incidente de ordine 

publică, 51% incidente mediu, 14% incidente comerț stradal, 8% evenimente 

rutiere, 6% investigații criminale, 3% incidente disciplină în construcții. 

• Au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr de 19 

solicitări înregistrări video, din care: 36% pentru  cercetări penale, 24% în cazuri 

de furturi auto, 40% acțiuni ale brigăzii rutiere. 

• în anul 2014 

• 1.847 incidente au fost sesizate pe camerele video, din care: 13% incidente de 

ordine publică, 59% incidente mediu, 10% incidente comerț stradal, 10% 

evenimente rutiere, 2% incendii, 6% incidente disciplină în construcții. 

• Au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr de 49 

solicitări înregistrări video, din care: 41% pentru cercetări penale, 25% pentru  

cazuri de furturi, 34% acțiuni ale brigăzii rutiere. 

 
 

 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



• în anul 2015 

• 1.209 incidente au fost sesizate pe camerele video, din care: 32% incidente de 

ordine publică, 35% incidente mediu, 16% incidente comerț stradal, 11% 

evenimente rutiere, 3% incendii, 3% incidente disciplină în construcții. 

• Totodată au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr 

de 52 solicitări înregistrări video, din care: 35% pentru cercetări penale, 26% 

pentru cazuri de furturi, 39% acțiuni ale brigăzii rutiere. 

 

 

 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 











 

2. Planul Integrat de Dezvoltare Uurbană a zonei Creangă 
 

 

 

     Proiecte realizate:  

 

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

 

  2.2  “Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă”. 

 

      

 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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 

 

  Obiectivul general al proiectului: 

      Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de coeziune socială, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii urbane în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, zona cartier “ Ion 

Creangă”. 

 
  Obiectiv specific: 

     Crearea unui parc în suprafaţă de 1,96 ha (terenul ce a fost amenajat era iniţial 

transformat într-un loc de depozitare neautorizată a deşeurilor de către populaţia din zonă).  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Prin proiect 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; 
 

 dotarea cu 30 de coşuri de gunoi cu colectare selectivă; 
 

 construirea unei instalaţii de iluminat cu alimentare solară în lungime de 2 Km; 
 

 construirea unei reţele de irigaţii automatizate; 
 

 amenajare spaţii de joacă şi zone de recreere; 
 

 amenajarea de piste pentru biciclişti; 
 

 amplasarea a 4 infochioşcuri electronice şi a 4 panouri informative. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Părerile locuitorilor din cartierul Ion Creanga asupra dezvoltării 

zonei: 

• “Odată cu inaugurarea parcului, viața noastră, a locuitorilor s-a 

schimbat simțitor. În primul rând, noul spațiu a dus la eliminarea 

problemelor de mediu cu care se confruntă zona”. 

• “Vom da dovadă de spirit civic pentru protejarea parcului!”. 

• “Acesta nu este un simplu parc, ci este și un loc de socializare pentru 

noi!”. 

 

       Notă! 

Proiectul a fost premiat in anul 2013, în cadrul evenimentului Open Days – 

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (Secțiunea 100 de soluții urbane), 

eveniment organizat de Comisia Europeană în parteneriat cu Comitetul Regiunilor. 

 

 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini înainte de realizarea proiectului 

Zona care a fost amenajată era iniţial transformată într-un loc de 

depozitare neautorizată a deşeurilor de către populaţia din zonă. 







                                                       Imagini după realizarea proiectului 





 









1.2 Proiect: “ Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea 

criminalităţii în arealul Creangă” 
 

•      Valoare totală  proiect:            807.521Euro  

•      Suma solicitată din fondurile UE:           579.944 Euro 

•      Cofinanţare PS2:            227.577 Euro 

 

Obiectivul general al proiectului: 

- Îmbunătăţirea serviciilor sociale din arealul Ion Creangă într-un context de creştere 

susţinută şi durabilă a calităţii vieţii, şi de creare de locuri de muncă de calitate pentru 

toţi. 
 

Obiectivele specifice: 

- Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din arealul Ion Creangă, prin 

implementarea unui sistem integrat de monitorizare video a domeniului public; 

- Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi 

combatere a infracţionalităţii. 
 
 

 

   Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Sistemul monitorizeaza obiectivele de interes public din zonă, precum: 

 

 Şcoala nr. 32; 

 Şcoala nr. 41; 

 Liceul Victor Babeş; 

 Străzile limitrofe Complexului EUROPA; 

 Străzile limitrofe Complexului CARREFOUR; 

 Zona parcului Fundeni; 

 Străzile limitrofe Spitalului Fundeni. 

 

În urma implementarii acestui proiect s-au realizat:  

 

un sistem integrat de monitorizare video compus din 48  camere  video 

un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 
Rezultate obținute de serviciul de monitorizare: 

• în anul 2013 

1.487 incidente sesizate pe camerele video, din care: 18% incidente de 

ordine publică, 51% incidente mediu, 17% incidente comerț stradal, 6% 

evenimente rutiere, 3% furturi auto, 3% investigații criminale, 2% 

incidente disciplină în construcții. 

Au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr 

de 25 de solicitări înregistrări video, din care: 36% cercetări penale, 24% 

furturi auto, 40% acțiuni ale brigazii rutiere. 

• în anul 2014 

1.886 incidente sesizate pe camerele video, din care: 17% incidente de 

ordine publică, 59% incidente mediu, 10% incidente comerț stradal, 6% 

evenimente rutiere, 2% incendii, 6% incidente disciplină în construcții. 

Au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr 

de 70 solicitări înregistrări video, din care: 22% cercetări penale, 13% 

furturi, 65% actiuni ale brigăzii rutiere. 

   

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



• în anul 2015 

    1.358 incidente sesizate pe camerele video, din care: 23% incidente de 

ordine    publică, 40% incidente mediu, 16% incidente comerț stradal, 12% 

evenimente rutiere, 3% incendii, 6% incidente disciplină în construcții  

Au fost solicitate de către organele în drept și persoane fizice un număr de 

62 solicitări înregistrări video, din care: 35% cercetări penale, 26% furturi, 

39% actiuni ale brigazii rutiere. 



Imagini din timpul funcționării dispeceratului 





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

 
      Proiecte implementate: 
 
  3.1. “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita”; 
 

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

criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani”. 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

•     Valoare totală  proiect:               1.915.138,39 Euro 
  
•     Suma solicitată din fondurile UE:            1.638.595,60 Euro  
 
•     Cofinanţare PS2:                               276.542,79 Euro  

 Obiectivul general al proiectului: 
 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din cartierul Steaua Roşie al Sectorului 2 Bucureşti, 

prin îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi a calităţii mediului înconjurător, în vederea 

diminuării disparităţilor sociale şi economice. 

  

 Obiectivele specifice: 
 - Modernizarea sistemului rutier pentru un număr de 16 străzi; 

 - Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pietonală şi auto, precum şi asigurarea scurgerii 

apelor pluviale; 

 - Implementarea unor măsuri de îmbunătătire a calităţii mediului înconjurător. 

  

3.1 Proiect: “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie – Plumbuita”  



Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

  

 

                    Prin proiect s-au realizat: 
 

- modernizarea a 15 strazi în suprafață de 23.267,60 mp (strada Aristotel, strada  

Culmea Făgăraşului, strada Elevatorului, intrarea Gherghitei, strada Ghimbav, 

strada Ivărului, strada Linotipului, strada Litoralului, strada Mică, strada Plumbuita, 

strada Porumbăceanu Ion, strada Rădulescu Polixenia, strada Ricinului, strada 

Tămâioarei, strada Tudor  Mihai); 

 

- o intersectie amenajata în suprafață de 610 mp (intersecție străzi Plumbuita cu str. 

Ricinului); 

 

- amenajare trotuare aferente străzilor în suprafață de 13.889,03 m². 

 

 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Ricinului – finalizată 





IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



IMAGINI DIN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Culmea Făgărașului – finalizată 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Aristotel – finalizată 



IMAGINI DUPA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Strada Mică – finalizată 



 
 
 
Obiectivul general al proiectului: 
Îmbunătăţirea serviciilor sociale din arealul Plumbuita într-un context de 
creştere susţinută şi durabilă a calităţii vieţii şi de crearea  de locuri de muncă. 
 
Obiectivele specifice: 
 - Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din areal; 
 - Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, 
detectare şi combatere a infracţiunilor. 
 

În zona s-au amplasat 54 camere video şi s-a realizat un dispecerat de monitorizare, 
dotat cu echipamente specifice. 
Sistemul de monitorizare va fi funcțional începând din luna octommbrie 2016. 

•     Valoare totală  proiect:                                     719.862,99 Euro 

•     Suma solicitată din fondurile UE:                                  418.646,99 Euro 

•     Cofinanţare PS2:                                    301.216 Euro  

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

prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani” 



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  

Proiect: 
 

 “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 

•     Cofinanţare PS2:                                    115.088 Euro  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Pentru înfiinţarea „Centrului de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane 

Vârstnice” a fost modernizat şi dotat un imobil din Str. Valer Dumitrescu nr. 33. 

Clădirea a fost reabilitată, inclusiv din punct de vedere energetic, recompartimentată şi 

dotată cu un ascensor şi utilată cu aparatură de specialitate pentru recuperare medicală.  



 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: 



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 

          

 

 

           

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 
 

       



 

 

 

 



 

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. 

 

 
 Proiecte realizate: 

 

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”.  

     Valoare totală: 10.480.544,79 Euro 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

     •     Valoare totală proiect:                                                  8.654.607,57 Euro 

•      Suma solicitată din Fonduri UE:                                  8.481.515,42 Euro 

•      Cofinanţare PS2:                                                             173.092,15 Euro 

Obiectiv general al proiectului: 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea 

unui proces educaţional la standarde europene. 

 

Obiective specifice: 

• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii colegiului cu echipamente didactice  

  moderne şi mobilier; 

• Îmbunătăţirea calităţii în educaţie din Sectorul 2 Bucureşti; 

• Conectarea la reţeaua de internet de mare viteză; 

• Crearea de noi laboratoare de informatică şi laboratoare de diverse specializări.  

 

2.1 Proiect:“ Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” 
 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Implementarea acestui proiect a condus la: 
 

 Consolidarea, reabilitarea termică inclusiv schimbarea acoperişului și 

modernizarea clădirii existente în suprafaţă de 6150 mp. 

 Extinderea clădirii pe o suprafață 465 mp în prelungirea celei existente 

 Dotarea cu echipamente didactice. 

 Crearea de noi laboratoare de informatică, precum şi echiparea cu 

echipamente IT a laboratoarelor de specialităţi.  

 Conectarea liceului la reţeaua de internet de mare viteză. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini din perioada execuției lucrărilor 













Imagini după finalizarea lucrărilor 













•     Valoare totală proiect:                                         1.825.937,22 Euro 

•     Sursa solicitată din Fonduri UE:                        1.789.418,48 Euro 

•     Cofinanţare PS2:                                                        36.518,74 Euro 

Obiectiv general al proiectului 

Constă în modernizarea calităţii infrastructurii de educaţie la liceul Rosetti din Bucureşti, unul 

dintre liceele de prestigiu din capitala ţării şi aducerea acesteia la nivelul de vârf al perioadei 

actuale. 

Obiective specifice: 

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Teoretic C.A.Rosetti din Sectorul 2 Bucureşti; 

- Completarea infrastructurii astfel încât liceul să dispună de toate spaţiile necesare 

desfăşurării unui proces de învăţământ modern; 

- Reducerea costurilor de funcţionare necesare prin folosirea energiei regenerabile; 

- Completarea dotării cu echipamente educaţionale. 

 

 

 

2.2 Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

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

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



     

Prin acest proiect s-au realizat: 

 

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

 Refacerea izolaţiei acoperişului şi amenajarea spaţiilor în mansardă; 

 Compartimentări uşoare cu rigips în mansardă; 

 Amenajarea unei scări de acces pentru mansardă; 

 Schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturala din lemn stratificat; 

 Înlocuirea instalaţiei de încălzire în totalitate;  

 Montarea unei instalaţii de climatizare cu echipamente aferente; 

 Înlocuirea instalaţiei sanitare;  

 Reamenajarea grupurile sanitare;  

 Refacerea instalaţiei de avertizare incendiu şi hidranţi. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini după realizarea lucrărilor 





 





Sala de sport 



 



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 UE:      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 ale 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 implementat a făcut parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a 

Sectorului 2 al Municipiului București, strategie ce și-a propus o exploatare a 

potențialului turistic al orașului.  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Lucrările de construcţii realizate în cadrul proiectului, au constat în 

principal, in amplasarea de echipamente de agrement:  
 

• Roller Coaster – acest echipament reprezintă principala atracţie a 

parcului şi totodată este primul de acest gen din România. 

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

condiţionat ce poate fi folosită atât iarna, cât şi vara. 

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

• Casa groazei  

• Lanţuri (flying swinger)  

• Carusel  (Merry go round) 

• Maşinuţe electrice (Bumper Cars) 

• 3 Locuri de joacă – două locuri de joacă clasice cu leagăne şi tobogane şi 

un loc de joaca cu obiecte gonflabile care sunt amplasate pe pavele 

cauciucate. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



       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.  

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



În cadrul proiectului s-au mai realizat: 

• 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. 

• o instalație de paratrăsnet. 

 

Proiectul a fost finalizat și dat în funcțiune publică  

începând cu data de 30 iunie 2016 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 















 

 

Probleme întâmpinate în implementarea proiectelor 

      

 Implementarea proiectelor nu a fost lipsită de probleme și dificultăți, printre care 

regăsim: 

   

 a) Probleme ce au provenit din cererea de finanțare  

• obiectivele proiectului nu au fost clar definite și nu au permis pot fi 

cuantificarea/măsurarea acestora; 

• indicatorii de realizare propuşi au fost dificil de monitorizat şi evaluat; 

• planificarea defectuoasă a activităţilor prin subestimarea timpului necesar 

realizării acestora,  a condus la întârzieri în finalizarea proiectelor; 

 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

b)  Capacitatea instituțională insuficient dezvoltată, a generat probleme la nivelul 

echipelor de implementare, datorită: 

• indisponibilității membrilor echipei în toate situațiile, aceștia fiind implicați și în 

alte activităţi; 

• competențele membrilor echipei, în special cele ce țin de cunoașterea și aplicarea 

legislației nu au fost întotdeauna la standardele de calitate impuse; 

• echipa de management nu a avut întotdeauna stabilite planuri de acţiuni adecvate 

pentru soluționarea unor situaţii neprevăzute sau pentru recuperarea întârzierilor în 

implementare; 

• insuficiență înțelegere sau necunoaştere a prevederilor contractului de finanţare şi 

anexelor acestuia; 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



c)  Probleme legate de modificarea contractelor de finanţare 

• argumentare incompletă sau insuficiență privind necesitatea încheierii de acte 

adiționale la contractele de finanțare, fapt ce a condus la întârzieri la semnarea 

acestora; 

 

d)  Probleme legate de procedurile de achiziţii datorită: 

• modificărilor legislative frecvente; 

• aplicării incorecte a prevederilor legale în  derularea achizițiilor publice, având ca și 

consecință aplicarea de penalități (ex: impunerea unor factori de calificare și 

selecție a ofertanților neadecvați sau restrictivi); 

• omisiunilor în fișa de date a achiziției (Ex neincluderea cheltuielilor diverse și 

neprevăzute, lipsa prevederilor clare privind aplicarea de penalități în situații de 

nerespectare a contractului); 

• încheierea de acte adiționale la contractele de lucrări fără respectarea procedurilor 

de achiziţie publică (OUG 34/2006); 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



e) Probleme legate de derularea contractelor de servicii 

• realizarea de documentații tehnice incomplete, sau cu erori de proiectare ce au 

condus la emiterea de dispoziții de șantier; 

• servicii de consultanță nu fost realizate întotdeauna la standarde de calitate; 

• întârzieri în derularea contractelor prestatorilor,  posibile și datorită lipsei unei 

monitorizări susținute din partea beneficiarului;   

 

f) Probleme legate de derularea contractelor de lucrări 

• perioada de valabilitate expirată pentru autorizațiile și/sau avizele necesare sau lipsa 

unora dintre acestea; 

• nerespectarea graficelor de execuție; 

• executarea unor lucrări sau înlocuirea de materiale fără să existe dispoziții de 

șantier emise de către proiectant; 

• solicitări de suplimentare a valorii contractului de lucrări decontarea cheltuielilor 

diverse şi neprevăzute – fără respectarea procedurilor de achiziții. 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

 

Concluzie: 

 
Aşa cum aţi putut observa din prezentare, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucuresti a folosit în perioada de programare 

2007 – 2013 din plin oportunitatea accesării fondurilor 

europene pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a 

Sectorului 2.  

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



PROPUNERI DE PROIECTE 

 PENTRU 

PROGRAMAREA 

FINANCIARĂ  

2014-2020 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

 

 

 

Analizând nevoile de dezvoltare ale 

sectorului, precum și noile alocări financiare, 

am identificat oportunitatea de realizare de 

noi proiect finanțate din POR. 
 

 

 

 

  

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 

 

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale 

 

   Ne propunem realizarea următoarelor proiecte: 

 

1. Reabilitarea termică a blocurilor din zona Baicului; 

 

2. Reabilitarea, mansardarea si utilarea cu panouri solare a două blocuri din strada 

Dimitrie Pompei. 

 

 

 

 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Operatiunea B – Cladiri publice  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

- Consolidarea, modernizarea și eficientizarea energetică a sediului Sectiei 

9 Politie. 

 

-    Îmbunatățirea izolației termice a anvelopei cladirilor, inclusiv măsuri de 

consolidare a cladirilor, pentru un număr de trei grădinițe  (grădinița nr. 23, 

grădinița nr. 234 și grădinița nr. 236) și patru școli din Sectorul 2 (școala 

gimnazială nr. 4, școala gimnazială nr. 28, școala gimnazială nr. 51 și școala 

gimnazială nr. 56). 

 

 

 

 



 

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.   

    

 S-a identificat necesitatea realizării următoarelor proiecte: 

1. Infiintarea unei intreprinderi sociale pentru persoanele defavorizate din zona Plumbuita; 

2. Construirea unui centru de incluziune sociala, care sa asigure servicii socio-medicale si de 

consiliere pentru ocuparea unui loc de munca, in zona Plumbuita-Steaua Rosie; 

3. Înființarea unei policlinici sociale; 

4. Crearea unui centru de perfectionare pentru categoriile defavorizate din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucuresti; 

5. Amenajarea zonelor verzi în lungul malurilor lacului Plumbuita (aferente zonei Steaua 

Rosie si Plumbuita). 

 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

 

 

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“. 

         

 

 

 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

   

    

    3. Consolidarea/modernizarea și echiparea imobilelor situate în Strada Intrarea 

Pâncota și Strada Nicolae Apostol în vederea realizării de creșe. 

 

   4.  Construcția și echiparea  grădinițelor situate în incinta Școlilor Gimnaziale nr. 40 și 

nr. 32. 

 

    5. Extinderea și echiparea Scolilor Gimnaziale “Maria Rosetti” - nr. 10, Colegiul “Emil 

Racovita” și Școala Gimnazială nr. 56 . 

 

 
 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



   Vă mulţumim! 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 


