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„Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare și dotare Grup 
Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea”  

 • Axa prioritară 3: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”,  

• Domeniul major de intervenţie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. 

• Beneficiar: Unitatea  Administrativ Teritorială  Oraș Buftea 

• Valoarea totală a proiectului:  24.630.482,27 lei, din care: 

– 85% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(16.719.375,02 lei) 

– 13% reprezintă contribuţia din bugetul național (2.555.114,02 lei) 

– 2% reprezintă contribuţia din bugetul local al oraşului Buftea ( 395.364,06 lei) 

• Obiectivul  proiectului: 

– creşterea atractivităţii grupului şcolar prin crearea condiţiilor optime pentru aducerea la standarde 
moderne a infrastructurii de educaţie. 

• Rezultate obţinute : 

– Reabilitarea şi consolidarea clădirilor în care se desfăşoară procesul de învăţământ (liceu, 
laboratoare, ateliere, cantină şi sală de gimnastică); 

– Realizarea amenajărilor exterioare (terenuri de sport, alei, platforme, reţea electrică, spaţii verzi); 

– Dotarea cu echipamente IT şi pachete software, echipamente pentru cabinete şi laboratoare; 

– Realizarea sistemului de preparare a apei calde prin folosirea energiei neconvenţionale.  
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„Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea 
siguranţei și prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea” 

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

• Beneficiar:  Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov. 

• Valoarea totală a proiectului : 2.647.758,78 lei, din care: 

– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(1.617.059,84 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (355.209,78 lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov (40.250,40 
lei) 

• Obiectivul proiectului: 

–  descurajarea infracționalităţii şi creşterea gradului de confort, civilizaţie şi siguranţă. 

• Rezultate obținute:  

– Supravegherea a 9 zone ale oraşului Buftea  cu  11 camere video; 

– Instalarea a peste 5500 metri de fibră optică; 

– Crearea de locuri de muncă. 
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„Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru 
cartierul Flămânzeni, din oraşul Buftea” 

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”  

• Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov. 

• Valoarea totală a proiectului :  5.674.989,12 lei, din care: 
– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (3.609.600,66 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (792.899,21 lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov (89.846,94 lei) 

• Obiectivele proiectului:  
– dezvoltarea infrastructurii urbane, creșterea suprafețelor verzi la nivelul orașului Buftea; 

– creșterea calității vieții prin grija față de mediul înconjurător. 

• Rezultate obținute: 
– Creșterea suprafeței de spații verzi și îmbunătățirea calității aerului prin realizarea a peste 3.600 de mp de 

zone cu vegetație din arealul total al amenajării şi realizarea 3.500 mp de alei; 

– Realizarea instalaţiilor, fântânii şi foişorului, dotarea cu  mobilier urban, corpuri de iluminat și camere video;  

– Construirea a două spații de joacă pentru copii în suprafaţă de 350 mp, diversificate pe grupe de vârstă și 
tipologii de activități; 

– Construirea unei zone de relaxare de 70 mp; 

– Crearea de noi locuri de muncă. 
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„Crearea parcului „Dintre flori” amenajare arhitecturală şi 
peisagistică a acestuia” 

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” ” 

• Beneficiar:  Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov 

• Valoarea totală a proiectului:  15.238.361,33 lei, din care: 
– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (9.887.316,59 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (2.171.887,22 lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov (246.106,20 lei) 

• Obiectivul proiectului: 
– creșterea suprafețelor verzi la nivelul orașului Buftea. 

• Rezultate obţinute: 
– Îmbunătăţirea indicatorilor de mediu prin crearea a 17.700 mp de spaţii verzi din arealul total al parcului; 

– Creşterea accesibilităţii tuturor copiilor la locuri de joacă sigure prin construirea a două spaţii de joacă de 
peste 667 mp, diversificate pe grupe de vârste şi tipologii de activităţi; 

– Construirea unor zone de relaxare pentru adulţi (foişoare) de 440 mp; 

– Creşterea confortului cetăţenilor prin utilarea întregii suprafeţe verzi create cu 155 de bănci, 6 leagăne şi 84 
de coşuri de gunoi; 

– Asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate a parcului prin construirea a peste 10.350 mp de alei în 
interiorul zonei verzi, pentru o bună conectare între spaţiile plantate, locurile de joacă şi zonele de relaxare; 

– Crearea de noi locuri de muncă. 
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„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi 
corespunzătoare aliniamentelor stradale”  

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

• Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov. 

• Valoarea totală a proiectului:  10.797.299,74 lei, din care: 

– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(6.971.724,96 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (1.531.436,79 lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov 
(173.533,91 lei) 

• Obiectivul proiectului:  

– Dezvoltarea infrastructurii urbane reprezentând creșterea suprafețelor verzi la nivelul orașului 
Buftea, prin modernizarea aliniamentelor stradale verzi de la nivelul zonei de acțiune urbană. 

• Rezultate urmărite: 

– Modernizarea spațiului public odată cu regenerarea aliniamentelor stradale verzi pe 22 de străzi ale 
orașului;  

– Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității aerului respirat odată cu dezvoltarea barierelor 
verzi împotriva poluării generate de traficul rutier pe o suprafața de 27.764 mp; 

– Îmbunătățirea confortului trecătorilor prin utilarea acestor aliniamente verzi cu peste 362 coșuri de 
gunoi și 313 bănci; 

– Crearea de noi locuri de muncă. 
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„Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat, cu 
reţea subterană în oraşul Buftea”  

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

• Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov. 

• Valoarea totală a proiectului : 19.953.877,06 lei, din care: 

– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(12.953.722,75 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (2.845.466,16  lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov 
(322.432,43 lei) 

• Obiectivul proiectului: 

–  îmbunatăţirea siguranţei locuitorilor şi a vizibilităţii pe timp de noapte. 

• Rezultate urmărite: 

– Înlocuirea şi completarea reţelei publice de iluminat cu un număr de 1.786 corpuri de iluminat şi 
1.266 stâlpi suport pentru asigurarea integrităţii reţelei şi prevenirea accidentelor; 

– Trecerea în subteran a 44,17 km de reţea electrică; 

– Crearea de noi locuri de muncă. 
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”Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței 
carosabile în orașul Buftea” 

• Axa prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

• Domeniul major de intervenţie 1.1: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

• Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea şi Consiliul 
Judeţean Ilfov 

• Valoarea totală a proiectului:  61.668.851,81 lei, din care: 

– 80.35% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(39.269.433,41 lei) 

– 17,65%  reprezintă contribuţia din bugetul național (8.626.079,65 lei) 

– 2% reprezintă contribuția din bugetul local al oraşului Buftea şi din bugetul judeţului Ilfov 
(977.459,45 lei) 

• Obiectivul proiectului: 

– Îmbunătățirea accesibilității, a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea dezvoltării 
economice durabile și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Buftea. 

• Rezultatele  urmărite: 

– Fluidizarea traficului și îmbunătățirea condițiilor de transport prin modernizarea a 45 de străzi, 
reprezentând 20,30 km de carosabil dezafectat din orașul Buftea; 

– Sporirea gradului de siguranță a circulației pietonilor și a autovehiculelor prin amenajarea a peste 
43.000 mp de trotuare și trasarea marcajelor longitudinale și transversale; 

– Asigurarea unei mai bune legături cu rețelele de drumuri naționale și județene, respectiv DN1A 
(București- Târgoviște- Brașov), DN 7 (București – Pitești), DJ 101, DJ 602. 
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