
 

 

 

 

 



Pentru îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi 

accesibilitate a Municipiului Bucureşti şi impulsionarea 

potenţialului de creştere regională, PMB implementează opt 

proiecte cu fonduri din Regio-Programul Operaţional Regional 

2007-2013:  
 

 

 - Valoare totală 

        

           313. 490.033,35 lei (~70 mil. euro), 

  

 - Alocare financiară nerambursabilă  

        

   191.066.216,65 lei (~43 mil. euro) 
 

 

 



INFRASTRUCTURA RUTIERA (DMI 2.1) 

 
Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului 

 
• BUGET: 

Valoare totală proiect : 127.140.761,05 lei 
 

     Asistenţa financiară nerambursabilă:  
  96.442.727,19  lei  
Contribuţia proprie în proiect:    

   6.284.442,82 lei 
 

Crearea unei noi configuraţii rutiere care 
contribuie la facilitarea transportului în zonă 



 

 

INFRASTRUCTURA DE SANATATE (DMI 3.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 22.323.988,99 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

  16.769.381,72 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
     1.250.469,24 lei 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Ortopedie “Foişor” 

Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale 
prestate pacientilor cu afecţiuni ortopedice şi traumatice  



 

 

INFRASTRUCTURA DE SANATATE (DMI 3.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 10.521.149,76 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:   

     7.255.629,53 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
      1.244.822,47 lei 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Copii “Dr.Gomoiu” 

Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale 
destinate copiilor 



 

 

PATRIMONIU CULTURAL (DMI 5.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 30.461.626,92 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:   

   22.522.381,43 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
     2.067.978,10 lei 

Reintroducerea în circuitul turistic şi creşterea 
contribuţiei monumentului la dezvoltarea turismului  
şi culturii în regiunea Bucureşti-Ilfov 

“Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf”  



 

 

PATRIMONIU CULTURAL (DMI 5.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 8.585.807,37 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

    5.934.333,71 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
      999.415,15 lei 

Reintroducerea în circuitul turistic şi creşterea 
contribuţiei monumentului la dezvoltarea turismului şi 
culturii în regiunea Bucureşti-Ilfov 

Consolidare, resturare şi conservare „Casa Cesianu” 



 

 

PATRIMONIU CULTURAL (DMI 5.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 14.995.314,80 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

  11.246.648,14 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
                         894.321,86 lei 

Reintroducerea în circuitul turistic şi creşterea 
contribuţiei monumentului la dezvoltarea turismului şi 
culturii în regiunea Bucureşti-Ilfov 

Reabilitare şi consolidare Muzeu „Dr. Nicolae Minovici” 



 

 

PATRIMONIU CULTURAL (DMI 5.1)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 11.105.896,48 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

      7.375.378,32 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
       1.593.898,06 lei 

Reintroducerea în circuitul turistic şi creşterea 
contribuţiei monumentului la dezvoltarea  
turismului şi culturii in regiunea Bucureşti-Ilfov 

Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic  
„Vasile Urseanu”  



 

 

INFRASTRUCTURA DE TURISM (DMI 5.2)   

BUGET:   
 
Valoare totală proiect : 88.355.487,98 lei 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  

   23.519.736,61 lei  
Contribuţia proprie în proiect:    
    47.859.566,60 lei 

Valorificarea in scop turistic a lacurilor Floreasca si Tei si a 
zonelor adiacente, prin crearea unui circuit turistic cu realizare 
a unei structuri de primire turistica cu funcţiuni de agrement 

Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei, inclusiv zona 
adiacentă lor 



 

 

             

             

            

              

Primăria Municipiului Bucureşti 

(PMB) 

 

Splaiul Independenţei  nr. 291-293, 

Sector 6, Bucureşti 

telefon: 021.305.55.00 

fax: 021.312.00.30 

www.pmb.ro 

 

 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

http://www.pmb.ro/

