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Nevoia care a stat la baza ideii de proiect

1. Infrastructura rutieră a orasului Chitila subdimensionata si ineficienta- 11 

km de drum modernizati din totalul de 47 km retea stradala;

2. Extinderile repetate ale spatiului locuibil din orasul Chitila;

3. Diminuarea decalajelor de dezvoltare socio- economica a orasului Chitila 

fata de municipiul Bucuresti.
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Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv general: Imbunătăţirea accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Bucureşti 

– Ilfov în vederea asigurării unei dezvoltări durabile echilibrate.

Obiectiv specific: Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, Judetul 

Ilfov
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Corelarea obiectivelor proiectului cu obiectivul  

domeniului de interventie 2.1 POR
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Obiectivul Domeniului de interventie 

2.1

Mod de corelare al Proiectului cu obiectivul 

Domeniului de interventie 2.1

Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor 

si mobilitatii populatiei, bunurilor si 

serviciilor, in vederea stimularii 

dezvoltarii economice durabile

Cresterea lungimii strazilor orasenesti

Cresterea traficului pe zona de interventie a 

proiectului, reducerea costurilor utilizatorilor

de vehicule si cresterea gradului de siguranta

a circulatiei

Asigurarea conexiunii si accesibilitatii zonelor 

rezidentiale si functionale de DN 7 si DNCB

Ameliorarea conditiilor de mediu prin 

modernizarea suprafetei de rulare si

amenajare spatii verzi



Elaborarea cererii de finantare (1)

Surse de informare:

1. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Regional, Domeniul major de interventie 2.1; 

2. Ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-

2013;

3. Solicitari clarificari catre Organismul Intermediar Bucuresti- Ilfov;

4. Consultari cu expertii din cadrul Organismului Intermediar Bucuresti- Ilfov;

5. Consultarea documentelor relevante la nivel national, regional si local (Planul National de 

Dezvoltare 2007-2013, Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013, Planul de Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov 2007-2013, Strategia de Dezvoltare Locala a orasului Chitila 2007-2013)
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Elaborarea cererii de finantare (2)

Mod de lucru in vederea elaborarii Cererii de finantare:

1. Stabilirea unui responsabil de proiect;

2. Contractarea serviciilor de elaborare a cererii de finantare;

3. Transmitere de catre consultantul extern a unui formular de colectare a informatiilor si 

documentelor de la Consiliul Local Chitila;

4. Transmiterea de catre Consiliul Local Chitila a informatiilor si documentelor solicitate de catre 

consultantul extern;

5. Solicitarea si transmiterea de feedback de catre Consiliul Local Chitila asupra cererii de 

finantare;

6. Revizuirea cererii de finantare si predarea acesteia catre Consiliul Local Chitila in forma finala.
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Aspecte pozitive care au stat la baza semnarii cererii 

de finantare si incheierii contractului 

•Intelegerea si respectarea conditiilor impuse de Program;

•Nevoia reala identificata de Consiliul Local Chitila, prezentata in corelare cu obiectivele 

Programului si Domeniului de interventie;

•Sustenabilitatea si maturitatea proiectului;

•Impactul major al proiectului asupra grupului tinta si a beneficiarilor directi si indirecti:

• 12.242 locuitori ai orasului;

• 6.631 vehicule pe an ce tranziteaza zona;

• 200 societati comerciale si 43 asociatii familiale si persoane fizice autorizate;

• 276.864 locuitori ai judetului Ilfov;

• 2.206.479 locuitori ai municipiului Bucuresti;

• Investitori privati din regiunea Bucuresti- Ilfov.
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Bariere/obstacole intampinate in eleborarea  si/sau 

depunerea cererii de finantare

• Lipsa armonizarii legislatiei in domeniu cu prevederile Ghidului Solicitantului (ex: 

durata de obtinere a avizelor si acordurilor necesare);

• Impunerea de catre Program a unor reguli de conformitate administrativa 

solicitante- volumul documentelor solicitate, numarul mare de copii si regulile de 

numerotare manuala, semnatura si stampila;

• Lipsa respectarii principiului dezvoltarii durabile – volum mare de documente 

prezentate pe suport de hartie, fapt ce contravine principiului “environmental 

friendly” (“prietenos mediului”).
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Stadiul actual al proiectului

• Procedurile de achizitie din cadrul proiectului au fost finalizate si 

contractele de prestari servicii, lucrari si bunuri atribuite;

• Activitati de informare si publicitate derulate (cu exceptia comunicatului 

de finalizare a proiectului:
• Conferinta de lansare a proiectului;

• Publicarea comunicatelor de presa si a anunturilor in ziare cu privire la 

demararea proiectului;

• Montarea panourilor publicitare

• Actualizare site- crearea unei sectiuni de prezentare a proiectului

• Lucrarile de constructii sunt in curs de derulare;
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Conferinta de lansare a proiectului

www.inforegio.ro www.regioadrbi.ro www.primariachitila.ro 



Conferinta de lansare
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Comunicat de presa
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                                                                                             Chitila,  12.02.2010 

 
 

Finantare nerambursabila  
pentru modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila 

 
 
Consiliul  local al orasului Chitila  anunta derularea activitatilor proiectului  

„„Modernizarea  infrastructurii in oraşul Chitila, Judetul  Ilfov – Etapa I” Cod SMIS 1092. 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordata prin 
Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 2  ”Îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport”, domeniul major de intervenţie 2.1. 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”. Proiectul vizeaza modernizarea infrastructurii 
rutiere a orasului Chilila pe o lungime de 5.476.01 m, in scopul imbunătăţirii accesibilităţii 
Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov si asigurării unei dezvoltări durabile si echilibrate a 
orasului. 

Consiliul local al orasului Chitila a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei, in calitate de Autoritate de Management  si cu Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov. 

Proiectul se deruleaza în localitatea Chitila, judetul Ilfov, in perioada 15.09.2009 -15.06.2011, 
cu o valoare totala   de 11 413 462,42 lei  din care finantarea nerambursabila este de 8 804 
737,22 lei. 

 
Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa la Consiliul Local al Oraşului Chitila, str. Ion 
Olteanu, Nr.6, Oraşul Chitila; persoană de contact: Elena Petre - Manager de proiect, Tel:  
021 4363709.    
 
 
 
 
 



Panou 
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Lucrari de modernizare
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Lucrari de modernizare
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Lucrari de modernizare
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Lucrari de modernizare
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Impactul proiectului

•5.746,01 m de strada din orasul Chitila modernizati 

•2.526 m de piste pentru biciclisti realizate 

•17.420 m de marcaje longitudinale 

•50 bucati de marcaje verticale 

•11.434 m de trotuare realizate

•40 locuri de muncă directe temporare create

•Cresterea traficului pe strazile modernizate din  orasul Chitila cu 28% in 5 ani de la 

finalizarea investitiei.

•Economii de costuri cu operarea autovehiculelor in termen de 5 ani de la finalizarea 

investitiei.

•Economia de timp de transport realizata pe strazile modernizate din oraşul Chitila in 

termen de 5 ani de la finalizarea investitiei.
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ORASUL CHITILA

Elena Petre- MANAGER DE PROIECT

TEL.:0729/ 158.468

FAX: 021/436.37.10
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