
 

PRIMĂRIA SECTORULUI 2  

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

ROMÂNIA 



SECTORUL 2  ŞI  EVOLUȚIA 

LUI  EUROPEANĂ 

 

PROIECTE  IMPLEMENTATE 

CU  SUCCES   

FINANŢATE  PRIN REGIO 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 

 

Procesul de aderare la Uniunea Europeană a început pentru România în 1993, odată cu 

semnarea Acordului de Asociere care a avut ca obiectiv fundamental pregătirea integrării 

României în Uniunea Europeană și s-a finalizat la 1 ianuarie 2007, când România a devenit 

Stat Membru al Uniunii Europene.  

Unul din beneficiile acestei integrări l-a reprezentat alocarea de resurse financiare din 

fondurile UE. 

Atragerea de fonduri pentru realizarea proiectelor ce urmăreau atât creșterea calității vieții 

locuitorilor cât și dezvoltarea capacității administrative a  fost o preocupare constantă a 

conducerii Primăriei Sectorului 2. 

Până la apariția fondurilor structurale alocate României pentru perioada  2007 – 2013, 

Sectorul 2 a acumulat o experiență permanentă, derulând un număr semnificativ de proiecte 

(15 proiecte), unele în parteneriat cu o valoare de peste 3.000.000 Euro. 

Această experiență a făcut posibilă abordarea ulterioară cu curaj a unui 

număr record de proiecte finanțate din fonduri structurale, care au situat  
 

Primăria Sectorului 2 - CAMPION la implementarea 

de proiecte cu finanţare Regio 

în  Regiunea Bucureşti - Ilfov 



PROIECTE FINANŢATE PRIN  

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

 

11 PROIECTE FINANŢATE 
 

 

Valoare: 182.431.432,00 lei 

din care: 

      POR: 138.601.974,63 lei  

      Co-finanţare PS2: 43.827.763,05 lei 

      

 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  
 
                              3 planuri integrate cu 7 proiecte în valoare totală de: 55.641.152,46 lei 

 
II. Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  
 
3 proiecte în valoare totală de 62.215.510, 22 lei din care: 
 
 Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii sociale 
 

        1 proiect în valoare totală de: 3.565.102,97 lei 
 
 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: 58.650.407,25 lei 

 

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: 64.573.075 lei 

 



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 ~ 24.771.650,27 lei 

2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Creangă 

 2 proiecte în valoare de ~ 13.338.908,41 lei 

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

  2 proiecte în valoare de ~ 17.530.593,78 lei 

  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



1. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului 
 

12.500 de locuitori beneficiază de implementarea proiectelor din planurile 

integrate de dezvoltare urbană 
 
 
Proiect 1:  
 

<< Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi) >> 

  

                 Valoare proiect: 17.458.452,57 lei 

Prin proiect s-au realizat: 
 

  24 de străzi modernizate în lungime de 3.574 km şi suprafață de 16.706 mp, 

  5.100 km trotuare modernizate, în suprafață de 5.357 mp 

  50 locuri de muncă create pe perioada de execuție a lucrărilor  

    

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Imagini înainte de realizarea proiectului 









Imagini după realizarea proiectului 









 

Proiect 2: 

<< Amenajarea arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului>> 

             Valoare proiect: 3.786.494,90 lei 

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 







Proiect 3: 

<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional  pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului>> 

                              Valoare proiect:  3.499.702,80 lei 

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 



Imagini din Dispecerat 



 







2. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Creangă 

 
40.000 de locuitori beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de 

dezvoltare urbană 

Proiect 1: 
 

<< Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă >>  

                      Valoare proiect: 9.705.063,16 lei 
 
 

Prin proiect s-au realizat: 
 
 

 Reabilitarea fondului vegetal existent şi plantări de material dendrologic în suprafaţă de 16.500 mp; 
 

 Asfaltare alei în suprafaţă de 1.796 mp ; 
 

 Dotarea cu mobilier urban; 
 

 Realizarea de  amenajări peisagistice cu impact vizual; 
 

 Dotarea cu 30 de coşuri de gunoi cu colectare selectivă; 
 

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

 Realizarea reţele de irigaţii automatizate; 
 

 Realizarea de spaţii de joacă; 
 

 Realizarea de zone de recreere; 
 

 Realizarea 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 după realizarea proiectului 













Proiect 2: 
 

<< Sistem de supraveghere video si management informational pentru 

cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitătii în arealul Creangă >> 

                   

        Valoare proiect:  3.633.845,25 lei 
 

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 9 
evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești  

în anul 2013  
 

• 1185 - Incidente sesizate pe camerele video, din care 19 
evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești 



Imagini din DISPECERAT 







 
 
 

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

 
                       12.500 de locuitori beneficiază de implementarea proiectelor din 

planurile integrate de dezvoltare urbană 
 
 Proiecte aflate în etapa de pre-contractare în valoare de 17.530.593,78 lei   
 
Proiect 1: 
 
<< Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita >> 
 

                                      Valoare proiect: 13.858.338,48 lei 
 

Asfaltarea unui numar de 15 străzi:  - suprafaţă carosabilă de 23.442,50 mp 
 

                                                             - suprafaţă trotuare de 14.154,10 mp 
 

                                        Finalizare proiect – noiembrie 2014 
 
 

Proiect 2: 
 

<< Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani >> 

                                        Valoare proiect: 3.672.255,30 lei 

                                          Finalizare proiect – iunie 2015 

  



 

II. Axa Prioritară 3 - Imbunatatirea 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 de 57.499.523,37 lei 

Proiect 1: 

 

<< Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu” >> 

                                                        Valoare proiect: 47.162.110,09 lei  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Prin proiect s-au realizat: 
 
 

 Lucrări de consolidare, reabilitare termică inclusiv schimbare 

acoperiş,modernizare la clădirea existentă 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 calculatoare,       

23 videoproiectoare, 23 laptop-uri) 

 Conectarea la reţeaua de internet de mare viteză 



Imagini din perioada executiei lucrarilor 









 Proiect 2: 

 

<< Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

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

                       Valoare proiect: 10.337.413,28 lei  

Prin proiect s-au realizat: 
 

 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; 

 Înlocuire instalaţie de încălzire în totalitate;  

 Montare instalaţie de climatizare cu echipamentele aferente; 

 Înlocuire instalaţie sanitară;  

 Reamenajare grupuri sanitare. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 









II. Axa Prioritară 3 - Imbunatatirea 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 proiect: 3.565.102,97 lei 

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, recomparti-

mentată şi dotată cu un ascensor şi utilată cu aparatură de specialitate pentru 

recuperare medicală.  



 Servicii de consiliere psihologică, juridică şi socială, 

 Servicii de formare continua: cursuri de limba engleză şi informatica, 

 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 



 
 
     Cabinet de fizioterapie         

dotat cu aparate de unde scurte, 

combine electroterapie (aparat 

curenţi diadinamici, aparat curenţi 

joasa frecvenţă, aparat curenţi 

interferenţiali, aparat terapie cu 

ultrasunete) 

 

• Sală pentru gimnastică medicală 

si de întretinere   

• Prin exerciţiile efectuate se au în 

vedere castigarea mobilităţii articulare, 

ameliorarea tonusului muscular si 

cresterea calitatii vietii, evitandu-se 

astfel efectele nocive ale 

sedentarismului. 

 



 

 Sală de festivitati              
asigură toate facilităţile pentru 

organizarea de conferinţe, 

seminarii si organizarea de 

evenimente festive. 

 

Sală pentru jocuri de societate: 

table, sah, remmy, cărti etc. 



 

 

 

Sală de lectură 

 Sală de informatică                    

unde membrii centrului vor fi iniţiaţi în 

însuşirea tehnicilor de utilizare a 

calculatorului si dezvoltarea abilităţilor 

de navigare pe internet prin 

intermediul retelelor de socializare. 

 



 Sală de curs                    
Centrul asigura cursuri de limba 

engleză care au drept scop 
dezvoltarea abilitatilor de comunicare 
si imbogatirea cunostintelor, devenind 
astfel o activitate utila si interesanta, 

care contribuie la intretinerea conditiei 

intelectuale.  

 

 Consiliere psihologică  

 a persoanelor sanatoase aflate intr-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 si institutiile unde pot 

apela si procedurile care trebuie urmate  



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 

Proiect 1: 
 

<< Parc de agrement TEI - PLUMBUITA >>   

           Valoare proiect: 64.573.075,28 lei 

 
 

Obiectiv general: „Dezvoltarea turismului în Municipiul Bucureşti prin 

investiţii în infrastructura de agrement”.    

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 joaca 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 
• 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  











 

Prezenta proiectelor implementate de Sectorul 2  

in evenimente europene 

 
Proiectele Sectorului 2 au fost prezentate în cadrul celor 3 evenimente organizate la 

Bruxelles in anii 2012 şi 2013 

 

 9 octombrie 2012  
 

Evenimentul OPEN DAYS 2012 - REZULTATE OBȚINUTE ÎN REGIUNEA 
BUCHARESTI - ILFOV organizat la Bruxelles de Comisia Europeana prin DG REGIO, 
în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, unde Sectorul 2 a participat alături Agenția de 
Dezvoltare Regională. 

În cadrul evenimentului ce a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în 
implementarea şi gestionarea proiectelor de dezvoltare regională şi bunele practici în 
comunitățile locale, Sectorul 2 a prezentat proiectele acceptate la finanțare şi cele 
în curs de implementare. 

 

http://www.regioadrbi.ro/media/22339/Presentation%20District%202%20City%20H
all.pdf  

 

http://www.regioadrbi.ro/media/22339/Presentation District 2 City Hall.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/22339/Presentation District 2 City Hall.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/22339/Presentation District 2 City Hall.pdf


 9 octombrie 2013  
 

Evenimentul Open Days – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Orașelor, organizat 

la Bruxelles de Comisia Europeană prin DG REGIO, în parteneriat cu Comitetul 

Regiunilor, unde Sectorul 2 a participat alături Agenția de Dezvoltare Regională.  

 

Proiectul Sectorului 2 Bucureşti, "Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul 

Ion Creangă", selectat ca exemplu de bune practici în domeniul dezvoltării urbane, a 

putut fi vizionat la expoziţia itinerantă "100 Soluţii EUrbane". 

 
http://www.regioadrbi.ro/media/47794/CREATING%20A%20PUBLIC%20UTILITY%20PARK%20IN

%20THE%20ION%20CREANG%C4%82%20NEIGHBORHOOD.pdf (parcul Creanga) 

 

 15 octombrie 2013 
 

Domnul primar Neculai Onţanu a susținut în Parlamentul European o prezentare 

cu toate proiectele Sectorului 2 cu ocazia evenimentului Open Days. 

 
http://www.regioadrbi.ro/media/47972/District%202%20City%20Hall.pdf  

http://www.regioadrbi.ro/media/47794/CREATING A PUBLIC UTILITY PARK IN THE ION CREANG%C4%82 NEIGHBORHOOD.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/47794/CREATING A PUBLIC UTILITY PARK IN THE ION CREANG%C4%82 NEIGHBORHOOD.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/47972/District 2 City Hall.pdf


Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Preocupări de viitor 

pentru  

perioada de alocare financiară  

2014 - 2020  



I.  În domeniul social 
 

Obiectiv: Servicii sociale la standard înalte de calitate 
 

 

Proiecte: 
 

<< Ambulanţa Socială – o soluţie împotriva excluziunii sociale >> 

 dezvoltarea serviciului de Ambulanţa Socială în vederea asigurării unei 
intervenţii eficiente şi prompte pentru 3.000 persoane cu riscuri de 
marginalizare şi excluziune socială, persoane singure şi familii, aflate în 
evidenţele instituţiei  

 

<< Premise pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi neuropsihice >> 

 crearea unui sistem integrat de locuire cât mai apropiat de cel familial şi, 
complementar, a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi 
neuropsihice. 

 

 Vor fi modernizate, dotate şi renovate 5 locuinţe protejate (apartamente de 4 
camere) pentru persoane cu dizabilităţi. 

 

 Se vor efectua lucrări de modernizare a spaţiului din Bd. Basarabia nr. 84 şi 
transformarea acestuia într-un centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi 
neuropsihice provenite din locuinţele protejate şi din comunitatea sectorului 2. 



<< Un zâmbet pentru fiecare >> 
 

Obiectiv:  Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală stomatologică pentru 

persoanele cu dizabilităţi domiciliate pe raza sectorului 2. 
 

 Se va moderniza spaţiul din Str. Gheorghe Serban nr. 7 – 50 mp si se va 
dota cu aparatură stomatologică, aparatură de radiologie dentară, 
mobilier şi instrumentar. 

 

<< Performanţă în asistenţă socială prin servicii de calitate >> 
 

Obiective: 

 realizarea unei infrastructuri informatice adecvată proceselor interne şi a 
procedurilor de lucru, prin dotări cu echipamente în domeniul TIC. 

 Implementarea managementului modern al documentelor în cadrul 
D.G.A.S.P.C. Sector 2, folosind tehnologiile informaţiei. 

 accelerarea capacităţii de răspuns la solicitările beneficiarilor prin crearea 
unui sistem informatic integrat. 

 gestionarea eficientă a serviciilor sociale prin simplificarea şi 
îmbunătăţirea proceselor interne şi a procedurilor de lucru. 



<< Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Zi “Pinocchio” >> 
 

Obiectiv:  Asigurarea calitătii serviciilor de protectia copilului in sfera prevenirii 

separarii copilului de familie.  
 

 Proiectul îşi propune modernizarea cladirii în care îşi desfasoară activitatea 

Centrul de Zi “Pinocchio” pentru cei aprox. 100 de copii anual, proveniţi din 

comunitate din familii cu dificultăţi psihosociale şi economice ce indică un risc 

crescut de separare. 
 

<< Reabilitarea şi modernizarea Creşei “Ciobanaşului” >> 
 

Obiectiv:  Reabilitarea şi modernizarea clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Creşa 

“Ciobanaşului” in vederea îmbunătăţirii condiţiilor infrastructurii educationale.  

 

<< Extinderea Creşei “Ciobanaşului” prin construirea unui nou corp de clădire>> 
 

Obiectiv:  Asigurarea a cca 80 locuri noi în creşă, precum si dotarea acesteia. 



<< Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă 

“Cireşarii” >> 
 

Obiectiv:  Asigurarea calitatii serviciilor de protectie a copilului din sistemul de 

protecţie a D.G.A.S.P.C. Sector 2 si crearea unui ambient propice pentru 

creșterea şi educarea copiilor victimele violenţei în familie, abuzaţi, neglijaţi sau 

exploataţi; 

 

<< Reabilitare şi modernizarea unităţilor rezidenţiale de tip familial (24 de 

apartamente sociale şi a unei case de tip familial) >> 
 

Obiectiv:  Crearea unui ambient propice pentru îngrijirea, creşterea şi 

educarea copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

II. În domeniul dezvoltării infrastructurii  educaţionale  
 

Invățământul preșcolar:  

Numărul insuficient de locuri în creșe și grădinițe este o problemă atât la nivelul 

municipiului București, cât și la nivelul Sectorului 2. 

Preocupați de rezolvarea acestei situații, ne propunem: 
 

  Realizarea  unui număr de 4 creșe  prin  consolidarea, modernizarea  şi  

echiparea  imobilelor  situate  în: 

• Intrarea  Pâncota  nr. 16; 

• Str. Nicolae  Apostol  nr. 71; 

• Str. Traian  nr.  160; ( Şcoala Gimnazială nr. 85 ); 

• Str.  Popa  Nan  nr.47 B ; ( Școala Gimnazială nr. 85 ); 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 Construcția și  echiparea  unui număr de 3 grădinițe  situate  în: 

• Incinta Şcolii Gimnaziale  nr. 40 , str. Periş nr. 27; 

• Incinta  Şcolii  Gimnaziale  nr. 32 , str. Sportului  nr. 21; 

• Liceul  Teoretic  Ady   Endre , Bd. Ferdinand   nr. 89;  Grădiniţă - Cămin; 

 

 Consolidarea / reabilitarea / modernizarea /echiparea clădirilor unde 

funcționează deja un număr de 17 grădinițe  vechi:  

• Fosta  Grădiniță  nr.132 ( Şcoala Gimnazială  nr. 28), Str. Dogarilor nr. 34; 

• Grădiniţa  nr. 256 ( Sediul  Vechi), Str. Atanasie  Ionescu  nr. 25;  

• Grădiniţa nr. 188- Castel - ( Sediul  Vechi), Str. Pierre de  Coubertin nr. 1; 

• Grădiniţa  nr. 8- Licurici - Bd. Dacia  nr. 134; 

• Grădiniţa  nr. 8- Licurici – (Fostă  Grădiniţă  nr. 51), Str. Săgeţii nr. 11;  

• Grădiniţa  nr. 138 - ( Sediul  Vechi), Str. Tunari  nr. 52 - 54;  

• Grădiniţa  nr. 133 - Str. Aurel  Vlaicu nr. 30 - 32; 

• Grădiniţa  nr. 133 - Fostă  Grădiniţă  nr 258 - Str. Dragoş Vodă nr. 25; 

• Grădiniţa  Alice - Fostă  Grădiniţă nr. 257 - Str. Alexandru Donici  nr.23; 



•  Grădiniţa „Alice” fostă Grădiniţa nr. 59 – Str. Armenească nr. 27; 

•  Fosta Grădiniţa nr. 134 (Şcoala Gimnazială nr.27) – Str. Callimachi nr. 8; 

•  Grădiniţa nr. 137 ( Sediul  Vechi) – Str. Plumbuita nr.5; 

•  Grădiniţa nr.147 (Şcoala Gimnazială „Petre Ghelmez”) – Bd. Basarabia nr. 160; 

•  Grădiniţa nr. 15 (Şcoala Gimnazială „Iancului”) – Bd. Ferdinand I nr. 23; 

•  Grădiniţa nr. 150 (Şcoala Gimnazială nr.62) – Str. Ştiucii, nr.54; 

•  Grădiniţa nr. 113  (Liceul Teoretic Waldorf – Sediul  Vechi)- Str. Popa Nan  nr. 47; 

•  Grădiniţa „Albinuţa „ fosta Grădiniţă  nr. 253 – Str. Rahmaninov nr. 25; 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Asigurarea unor spații de învățământ la standarde calitative ridicate atât în ceea 

ce privește asigurarea unor spații suplimentare, a confortului și dotărilor din 

unitățile de învățământ existente în Sectorul 2.  

 
 

Învățământul gimnazial si liceal 
 

 Extinderea și echiparea unor şcoli gimnaziale :  

• Şcoala Gimnazială nr. 56  

• Şcoala Gimnazială „Maria Rosetti” nr. 10  

• Colegiul „Emil Racoviţă” (partea de învăţământ gimnazial clasele I-VIII); 
 

 Consolidare/ reabilitare/ modernizare/ echipare: 

• Colegiul Economic A.D. Xenopol  

• Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

 Consolidare/ reabilitare/ modernizare clădiri ale unor unităţi de învăţământ 

de tip liceal : 

• Ateliere  Liceu Tehnologic  „Electronică Industrială”  

• Liceul Teoretic „Ady Endre”  

• Ateliere Liceu tehnologic „Mecanică Fină”  

• Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni”  

• Liceul Tehnologic „ Sf. Pantelimon” – vestiare sală de sport  

• Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Este necesară şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale adiacente (facilităţi 

cazare, cantină, biblioteci, ateliere speciale, săli de sport): 
 

 Reabilitarea,  modernizarea: 

• Cămin Liceu tehnologic „Mecanică Fină” –Str. Popa Lazăr nr.8;  
 

 Construirea unui număr de 7 săli de sport : 

• Colegiul Naţional Mihai Viteazul + Şcoala  Gimnazială „Iancului “ 

• Colegiul  Naţional  „Emil Racoviţă”  

• Şcoala Gimnazială nr. 51  

• Şcoala Gimnazială nr. 28  

• Şcoala Gimnazială nr. 46  

• Şcoala Gimnazială nr. 66  

• Şcoala Gimnazială nr. 85 
 

 Reabilitare, modernizare 2 bazine de înot la:  

• Liceul Teoretic C. A. Rosetti – Str. Giuseppe Garibaldi nr. 11, 

• Şcoala Gimnazială nr. 25 – amenajare complex sportiv  - Str. Silvia nr. 54;  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



III. În domeniul dezvoltării urbane:  
 

 Crearea de zone si trasee pietonale 
 

• Aleea cu ceas – Magazin Bucur Obor 
• Strada Maior Coravu – partial (din dreptul strazii Victor Manu) 
  sens acces dinspre Mihai Bravu spre Stadionul Naţional  
 

 

 Realizarea de pasaje subterane pietonale, pentru acces in parcuri  
 

• Parc Tei 

• Parc Plumbuita  
 

 

 Amenajare peisagistica si arhitecturală parcuri (Parcul Sticlariei, Parcul Plumbuita 1) 
 

 

 Modernizare arhitecturală și peisagistică – Zone Verzi (în cartierele de locuințe: 
Floreasca, Calea Moşilor, Tei, Vatra Luminoasa, Pantelimon, Stefan cel Mare, Matei 
Voievod) 
 

 

 Amenajare maluri de râul Colentina și lacurile Colentina, Dobroiești și Fundeni  
(Tronson Lazăr Florea – Ion Vlad, Tronson Spate Cimitir Marcuta - Str. Stâncii, Dragusin 
Deleanu x Str. D-na Ghica, Taluz Marian Cristescu)  
 

 

 Montarea de containere de gunoi subterane, cu colectare mecanizată pe arterele de 
circulație și parcuri 

 



IV. În domeniul eficienţei  energetice  

 

 Reducerea consumurilor energetice în clădirile  publice 

Sectorul 2 deține în administrare un număr de 118 clădiri publice (grădinițe, școli, 
licee și școli speciale) 

• un număr de 32 clădiri pot fi reabilitate  termic  fără  a  fi  necesare  execuţia  
de  lucrări  ample  de  consolidare  

 

La toate clădirile se poate realiza: 
• Înlocuirea  corpurilor  de  iluminat  fluorescent  şi  incandescent  cu  corpuri  

de  iluminat  cu  eficienţă  energetică  ridicată  cu  durată  mare  de  viaţă.  

• Implementarea de sisteme de management  pentru gestiunea  consumurilor 
energetice. 

• Folosirea  surselor  regenerabile  de  energie  pentru asigurarea  necesarului  
de  energie  termina  pentru  încălzire  şi  prepararea  apei  calde  de  
consum. 
 

Reducerea consumurilor energetice în spațiile publice prin: 
• Montarea de panouri fotovoltaice de mare eficienţă energetică în parcurile 

sectorului 2 

• Înlocuirea becurilor cu incandescenţă cu becuri economice sau becuri cu 
LED în parcurile din sector. 



Aşa cum aţi putut observa din prezentare,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti  

a folosit din plin oportunitatea accesării fondurilor 
europene pentru realizarea proiectelor de interes local, 

în beneficiul cetăţenilor săi. 

                      Vă mulţumim! 


