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PROIECTE FINANŢATE PRIN  
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11 PROIECTE FINANȚATE  

 

                                  Valoare: 40, 2 milioane EURO 

                                              din care:  

                        POR                     -  24,6 milioane EURO 

             Cofinanțare PS2  - 15, 6 milioane EURO  



I.  PROIECTE  

IMPLEMENTATE  

CU  SUCCES   

FINANŢATE  PRIN REGIO 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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  

            5 proiecte în valoare totală de 8,5 milioane Euro  
 
 

 

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 totală de 0,7 milioane Euro 
 
 



 

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  

 

 1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Baicului 

   3 proiecte în valoare de 5,5 milioane Euro  

 

 2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Creangă 

  2 proiecte în valoare de 3 milioane Euro  

 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



1. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului 

Proiecte:  
 

1.1  << Modernizare străzi în 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:                                       3,9 milioane Euro   
  
• Suma solicitată din fondurile POR:                  3,1 milioane Euro   
   
• Cofinanţare PS2:                                                 0,8 milioane Euro 

 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane din zona 

Baicului, Sector 2 Bucureşti în vederea dezvoltării urbane şi a 

îmbunătăţirii pe termen lung a accesibilităţii şi mobilităţii în zonă şi a 

creșterii nivelului de trai al locuitorilor din zonă. 
     



     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 pe perioada de execuție a lucrărilor. 

 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



1.2 Proiect <<Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona 

Baicului>> 
 
• Valoare totală  proiect:                                         0,8 milioane Euro 
 

• Suma solicitată din fondurile POR:                     0,6 milioane Euro 
 

• Cofinanţare PS2:                                                   0,2 milioane Euro 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona Baicului, Sector 

2 Bucureşti, prin amenajarea spaţiilor verzi în vederea dezvoltării 

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

locuitorilor din arealul Baicului din Sectorul 2, Bucureşti. 

 
     



 

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 înainte de realizarea proiectului 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după 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; 

 

• Valoare totală  proiect:                                    0,8 milioane Euro 

•     Suma solicitată din fondurile POR:                 0,6 milioane Euro 

•     Cofinanţare PS2:     0,2 milioane Euro  



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 

• Sistemul monitorizează obiectivele de interes public din zonă: 

  o şcoala şi o grădiniţă; 

  Centrul de refugiaţi; 

  parcul Lunca Florilor; 

  Complexul comercial Baicului; 

  reţeaua stradală. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



    Cetățenii din cartierul Baicului apreciază într-un procent 
foarte mare implementarea  Sistemului de monitorizare 

video! 
o părere excelentă și foarte bună într-un procent de 66% 

o părere bună 29% 

nemulțumiți în procent de 5%. 

Sentimentul de siguranță stradală a crescut! 

Rezultate obținute de serviciul de monitorizare: 

în anul 2012 

• 1092 incidente sesizate pe camerele video, din care 8 evenimente soldate 
cu pierderi de vieți omenești  

în anul 2013  

• 1077 incidente sesizate pe camerele video, din care 23 evenimente soldate 
cu pierderi de vieți omenești 

            în anul 2014 (ianuarie – septembrie) 

•  980 incidente sesizate pe camerele video,  fără pierderi de vieți omenești 

 

 



Imagini din Dispecerat 



 
Imagini din Dispecerat 



Imagini din Dispecerat 



Imagini din Dispecerat 



 

Situații soluționate datorită amplasării camerelor 

video în stradă 

Imagini surprinse de camerele  video 



 

Imagini surprinse de camerele  video 



 

Imagini surprinse de camerele  video 



 

Imagini surprinse de camerele  video 



 

Imagini surprinse de camerele  viodeo 



 

Imagini surprinse de camerele  video 



2. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Creangă 
 

Proiecte:  
 

  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:                2,2 milioane Euro 
  
•     Suma solicitată din fondurile POR:            1,7 milioane Euro  
 
•     Cofinanţare PS2:                             0,5 milioane 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 care a fost amenajat 

era iniţial transformat într-un loc de depozitare neautorizată a deşeurilor 

de către populaţia din zonă). 



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. 



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 înainte de realizarea proiectului 



Imagini înainte de realizarea proiectului 



 

Imagini înainte de realizarea proiectului 



 

Imagini înainte de realizarea proiectului 



                                                       Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



 

Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



Imagini după realizarea proiectului 



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:            0,8 milioane Euro  

•      Suma solicitată din fondurile POR:           0,6 milioane Euro 

•      Cofinanţare PS2:            0,2 milioane 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; 
 
 

 

   



Prin proiect s-au realizat:  
 
 

un sistem integrat de monitorizare video compus din 48  camere  video 
 

un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice. 

 

 Sistemul 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. 



    Cetățenii din cartierul Creangă apreciază într-un procent 
foarte mare implementarea   

Sistemului de monitorizare video! 
o părere excelentă și foarte bună într-un procent de 44% 

o părere bună 47% 

nemulțumiți în procent de 9%. 

Sentimentul de siguranță stradală a crescut! 

Rezultate obținute de serviciul de monitorizare: 

în anul 2012 

• 1487 incidente sesizate pe camerele video, din care 8 evenimente soldate 
cu pierderi de vieți omenești  

în anul 2013  
 

• 1185 incidente sesizate pe camerele video, din care 23 evenimente soldate 
cu pierderi de vieți omenești 

                                           în anul 2014 (ianuarie – septembrie) 

•  1231 incidente sesizate pe camerele video,  fără pierderi de vieți omenești 

 



Imagini din DISPECERAT 



Imagini din DISPECERAT 



Imagini din DISPECERAT 



 

Situații soluționate datorită amplasării camerelor video în stradă 

Imagini inregistrate de camerele  video 



 

Imagini inregistrate de camerele  video 



 

Imagini inregistrate de camerele  video 



 

Imagini inregistrate de camerele  video 



 

Imagini inregistrate de camerele  video 



 

Imagini inregistrate de camerele  video 



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:                                     0,8 milioane Euro 

•     Suma solicitată din fondurile POR:                               0,6 milioane Euro 

•     Cofinanţare PS2:                                   0,2 milioane 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 generală         
Se asigură evaluarea şi supravegherea 

starii de sanatate, precum si  recomandari 
medicale, indrumari catre unitati medicale 
pentru investigatii si analize de laborator, 

regimuri igieno-dietetice. 

 

Cabinet de kinetoterapie 

      Se utilizează programe 

terapeutice concepute special pentru 

fiecare pacient în parte, în funcție de 

evoluția și caracterul afecțiunii sale.  

 



 
 
     Cabinet de fizioterapie          

     Dotat cu aparate de unde scurte, 

combine electroterapie (aparat 

curenţi diadinamici, aparat curenţi 

joasă frecvenţă, aparat curenţi 

interferenţiali, aparat terapie cu 

ultrasunete) 

 

• Sală pentru gimnastică medicală 

și de întreținere   

Prin exerciţiile efectuate se au în vedere: 

câștigarea mobilităţii articulare, 

ameliorarea tonusului muscular și 

creșterea calității vieții, evitându-se astfel 

efectele nocive ale sedentarismului. 

 



 

 Sală de festivitati          

Asigură toate facilităţile pentru 

organizarea de conferinţe, seminarii 

și organizarea de evenimente festive. 

 

 

Sală pentru jocuri de societate: 

table, sah, remmy, cărti etc. 
Are dotările necesare pentru 

petrecerea timpului liber în mod 

plăcut de toți membrii clubului. 



Sală de lectură 

     Unde membrii, copii și adulți,  

pot petrece timpul liber citind lucrări de 

literatură din biblioteca centrului sau pot 

desfășura diferite activități culturale  

 

 Sală de informatică                 

Unde membrii centrului sunt iniţiaţi în 

însuşirea tehnicilor de utilizare a 

calculatorului și dezvoltarea abilităţilor de 

navigare pe internet prin intermediul 

rețelelor de socializare. 

 



               Sală de curs           
Centrul asigură cursuri de limba engleză 
care au drept scop dezvoltarea abilităților 

de comunicare și îmbogățirea 
cunoștințelor, devenind astfel o activitate 

utilă și interesantă, care contribuie la 
întreținerea condiției intelectuale.  

 

 Consiliere psihologică  

 a persoanelor sănătoase aflate într-un 

impas, acestea fiind consiliate cum să 

controleze şi să depăşească o situaţie 

de criză. 

 Consiliere socială si juridică        

pentru informarea membrilor centrului 

cu privire la drepturile şi obligaţiile 

sociale, precum și instituțiile unde pot 

apela și procedurile care trebuie urmate  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

II.  PROIECTE  ÎN CURS  

   DE IMPLEMENTARE 

FINANŢATE  PRIN REGIO 



PROIECTE  ÎN CURS  

   DE IMPLEMENTARE FINANŢATE  PRIN REGIO 
 
 

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 

    2 proiecte în valoare de 3,9 milioane Euro 

 

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 
 

     2 proiecte în valoare totală de 12,7 milioane 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 : 14,3 milioane Euro 
 



 

 

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  

 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană  

zona  

Plumbuita –Steaua Roşie – Petricani 

   

2 proiecte în valoare de 3,9 milioane Euro 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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

 
Proiecte: 
 
1. <<Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita>> 

 
 

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:               3,1 milioane Euro 
  
•     Suma solicitată din fondurile POR:            2,4 milioane Euro  
 
•     Cofinanţare PS2:                            0,7 milioane Euro  

Obiectivul general al proiectului: 
 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din cartierul Steaua Roşie, Sector 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 înconjurator. 

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



 
 
 
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 se vor amplasa 54 camere video şi va fi realizat un dispecerat de monitorizare 
dotat cu echipamente specifice. 

•     Valoare totală  proiect:                                     0,8 milioane Euro 

•     Suma solicitată din fondurile POR:                               0,6 milioane Euro 

•     Cofinanţare PS2:                                    0,2 milioane Euro  

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

prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani>>;  



 



 



 



 



 



 

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: 

 

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: 12,7 milioane Euro 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

     

•     Valoare totală proiect:                                              10,5 milioane Euro 

•      Sursa solicitată din Fonduri POR:                           8,6 milioane Euro 

•      Cofinanţare PS2:                                                       1,9 milioane 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.  

 

1. Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu 
(proiect în execuţie) 

 



Prin proiect se realizează: 
 

 Lucrări de consolidare, reabilitare termică inclusiv schimbare acoperiş, 

modernizarea clădirii existente 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 



Imagini din perioada execuției lucrărilor 



Imagini din perioada execuției lucrărilor 



 

Imagini din perioada execuției lucrărilor 



 

Imagini din perioada executiei lucrarilor 
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Imagini din perioada executiei lucrarilor 



 

Imagini  după  finalizarea  lucrărilor 
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Imagini  după  finalizarea  lucrărilor 



•     Valoare totală proiect:                                               2,3 milioane Euro 

•     Sursa solicitată din Fonduri POR:                           1,8 milioane Euro 

•     Cofinanţare PS2:                                                        0,5 milioane 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 acestuia 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. Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a Liceului teoretic “C. A. Rosetti  
 



    Prin proiect se realizează: 
 

 Consolidare corpuri de clădiri – de la fundaţie, pereţi, până la 

acoperiş; 

 Realizare izolaţie acoperiş şi amenajare spaţii în mansardă; 

 Compartimentări uşoare cu rigips în mansardă; 

 Realizare scări acces pentru mansardă; 

 Schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturala din lemn 

stratificat; 

 Se înlocuieşte instalaţia de încălzire în totalitate;  

 Se montează instalaţia de climatizare cu echipamentele aferente; 

 Instalaţia sanitară se înlocuieşte în totalitate;  

 Se reamenajează grupurile sanitare;  

 Se reface instalaţia de avertizare incendiu şi hidranţi. 

 









 



 



 



 



 



 



 



 



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:                14, 3 milioane Euro   

Suma solicitată din fondurile POR:                  4,3 milioane Euro 

Cofinanţare PS2:                    10 milioane 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 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 ofertă turistică generoasă, 

se constată 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.  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Lucrările de construcţii ce se vor realiza în cadrul proiectului constau în 

principal din amplasarea de echipamente de agrement:  
 

• Roller coaster – acest echipament va reprezenta cel mai probabil 

principala atracţie a parcului şi totodată primul de acest gen din România, 

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

un loc de joacă cu obiecte gonflabile care se vor amplasa 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 (flying 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 va avea 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 până în 18 ani. 



Activităţi derulate până în prezent: 

 Organizarea și derularea achizițiilor publice: 

-  consultanța pentru implementarea proiectului;  

-  lucrări de construcție; 

-  dirigenție de şantier; 
 

 

Activităţi ce se vor desfășura până la finalizarea proiectului: 

 Achiziția serviciilor de informare și publicitate și a serviciilor de audit, 

 Derularea activității de informare și publicitate,  

 Execuția lucrărilor de construcții, 

 Recepția lucrărilor, 

 Obținerea autorizației de funcționare a parcului. 
 

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului - 15 decembrie 2015 

 

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Parcul TEI  



 

Parcul TEI  



 

Parcul TEI  



 

Parcul TEI  



 

Parcul TEI  



 

Terenul unde va fi realizat proiectul    

„Parc de agrement  TEI  - PLUMBUITA”  
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„Parc de agrement  TEI  - PLUMBUITA”   
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Terenul unde va fi realizat proiectul    

„Parc de agrement  TEI  - PLUMBUITA”   



 

Terenul unde va fi realizat proiectul    

„Parc de agrement  TEI  - PLUMBUITA” 





 

PARC DE AGREMENT 

TEI-PLUMBUITA 

















Concluzie: 

 

Aşa cum aţi putut observa din prezentare, 

Sectorul 2 al Municipiului București a folosit 

din plin oportunitatea accesării fondurilor 

europene pentru realizarea proiectelor de 

interes local, în beneficiul cetățenilor săi. 



   Vă mulţumim! 


