
PRIMĂRIA SECTOR 2 

BUCUREŞTI 



 

Proiecte finanţate 

 din fonduri externe  

 

Primăria Sector 2 - Bucureşti 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



PIDU Baicului + PIDU Creangă 

 
 Valoare totală proiecte:             38.110.558,68 lei 
        din care :  24.771.650,27 lei – PIDU Baicului 

                13.338.908,41 lei – PIDU Creangă 

  

• Solicitare POR:                          28.750.471,05 lei 
        din care : 18.808.822,01 lei – PIDU Baicului 

                9.941.649,04 lei – PIDU Creangă 

 

• Cofinanţare PS2:                         9.360.087,62 lei 
            din care : 5.962.828,25 lei – PIDU Baicului 

                   3.397.259,37 lei – PIDU Creangă 
 



Planul Integrat de Dezvoltare Urbană  

a zonei Baicului (propune 3 proiecte prioritare  
    în valoare totală de 24.771.650,27 lei) 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiect 1:  

 

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

• Valoare totală proiect:                           17.485.452,57  lei 
     

• Suma solicitată din fondurile POR:     13.704.718,54  lei 
     

• Cofinanţare PS2:                                       3.780.734,03 lei 
     

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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

    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 

nivelului de trai al locuitorilor din acest areal.  

     

    Obiectivul specific: 

    Modernizarea a 24 de străzi din zona Baicului, în special în zona 
care se întinde de la Doamna Ghica nou spre Lacul Fundeni, prin 
amenajări complexe şi asfaltare. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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

     Proiectul prevede modernizarea a 24 de străzi însumând o lungime 

totală de 3.919 m carosabil şi o suprafaţă carosabilă de 19.314,71 

m2, precum şi amenajarea a 20 trotuare aferente străzilor 

modernizate, cu o lungime totală de 3.758 m şi o suprafaţă de 

6.467,5 m². 
Sistem rutier: 

•Geotextil anticontaminant 

•Strat de forma - 15cm 

•Strat de baza din balast cilindrat - 15cm 

•Strat piatră spartă - 15cm 

•Strat de legatură din beton asfaltic - 5cm 

•Strat de uzură din beton asfaltic - 4cm  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<<Modernizare străzi zona 

Baicului (24 străzi) >> 

Strada Ceptura  Strada Pavezei 

Intrarea Ceptura  Strada Zalelor 

Strada Cristescu Marian  Intrarea Clopoteilor 

Intrarea Facliei        Strada Plt. Nita Ion 

Strada Iacobescu Gheorghe  Strada Rodica 

Strada Malului   Intrarea Versului 

Strada Utiesului  Intrarea Jugarului 

Strada Ziduri intre Vii   Intrarea Chintalului 

Strada Ciorchinilor   Intrarea Butiei 

Strada Coifului   Strada Velicu Stefan 

Strada Deleanu Dragusin   Intrarea Sterului 

Strada Garbov   Intrarea Palmacului 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 







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

Etape prevăzute: 
 

•  Semnare contract de finanţare: 2 iunie 2011 

•  Perioada de implementare: 15 luni  

•  Durata de execuţie a lucrărilor: 7 luni 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiect 2:  

 

<< Amenajare arhitecturală şi peisagistică in zona 

Baicului >> 

 
• Valoare totală  proiect:              3.786.494,90 lei 
 

• Suma solicitată din fondurile POR:       2.626.582,57 lei 
 

• Cofinanţare PS2:               1.159.912,33 lei 
     

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Amenajare arhitecturală şi peisagistică in zona Baicului >> 

 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. 

     

 Obiectivul specific: 

 Amenajarea din punct de vedere arhitectural şi peisagistic şi 
reabilitarea spaţiilor verzi din zona Baicului, în special în zona 
care se întinde de la Doamna Ghica nou spre Lacul Fundeni. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 Prin proiect se vor realiza: 
 

• amenajarea din punct de vedere arhitectural şi peisagistic a 
14.831 mp suprafaţă spaţii verzi; 

• plantarea a  338 de exemplare arbori foioşi din 5 specii diferite; 

• plantarea a 1873 de exemplare din 9 specii diferite arbuşti 
foioşi şi răşinosi; 

• 13.298 mp suprafaţă gazonată; 

• plantarea a 977 ml de garduri vii din 3 specii diferite; 

• 240 ml de împrejmuiri cu garduri metalice noi; 

• 162 mp suprafeţe dalate; 

• 18 spaţii de odihnă şi recreere amenajate cu 18 mese, 36 
bănci, 105 coşuri de gunoi; 

• 1.483 mc de adaos de pamânt vegetal fertil. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Amenajare arhitecturală şi peisagistică in zona Baicului >>  

 

 Locaţii propuse pentru amenajare: 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Amenajare arhitecturală şi peisagistică in zona Baicului >>  

   Str. Popa Nicolae nr. 3 Bloc 32  Str. Vasile Stolnicul nr.27 bl 27 sc1,2,3 

 Str. Lunca Florilor nr.6 bl 18  Str. Greblei nr.10 bl 82 

 Str. Lunca Florilor nr.3 bl 15  Intr. Abanosului nr.8 bl 4 

 Str. Lunca Florilor nr. 5 bl 17  Intr. Abanosului nr.4 bl 2 

 Str. Rauseni nr.2 bl 26 sc1 sc2  Intr. Abanosului nr. 6 bl 3 

 Str. Rauseni nr1. bl 31  Intr. Abanosului nr.10 bl.5 

 Str. Vasile Stolnicul nr.8 bl.28  Str. Popa Nicolae nr.6 bl.23 

 Str. Vasile Stolnicul nr.27 bl.27  Str. Doamna Ghica nr.38 bl.15 

 Str. Baicului nr.83 bl.81  Str. Rauseni nr.7 bl.16 

 Str. Popa Nicolae nr.8 bl.24  Str. Bistricioara nr.16-18 bl.65-66 

 Str. Lunca Florilor nr.4 bl 14  Str. Popa Nicolae nr.7 bl.25 

 Str. Lunca Florilor nr.1 bl 12  Str. Doamna Ghica - intersectie cu  

     Str. Heliade intre Vii  Str. Lunca Florilor nr.2 bl 11 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 







<< Amenajare arhitecturală şi peisagistică in zona 

Baicului >> 

Etape prevăzute: 
 

• Semnare contract de finantare: 2 iunie 2011 

• Durata contractului: 13 luni 

• Durata de execuţie a lucrărilor:  5 luni 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiect 3:  

<< Sistem de supraveghere video şi management   

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Baicului >> 

• Valoare totală  proiect:     3.499.702,80 lei 

 

• Suma solicitată din fondurile POR:  2.477.520,90 lei 

 

• Cofinanţare PS2:      1.022.181,89 lei 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Baicului >>   

 Zona supravegheată va fi cea delimitată de strada Heliade 

între Vii, bd. Gării Obor, str. Baicului (până la calea ferată) şi 

str. Deleanu Draguşin - str. Greblei (până la malul lacului 

Fundeni). 

 

 Zona se confruntă cu probleme de infracţionalitate (tâlhării, 
furturi din buzunare, furturi din auto şi de auto, distrugeri ale 
domeniului public, trafic si consum de droguri) 

  

  
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru 

creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului >> 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< 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 de calitate 
pentru toţi.  

 Obiective specifice: 

 1. Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din zona Baicului prin 
implementarea unui sistem integrat de monitorizare video a domeniului public; 

 2. Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi 
combatere a infracţiunilor; 

 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea şi 
informatizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii 
criminalităţii. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în 

arealul Baicului >> 
  

 Proiectul constă în realizarea unui sistem integrat de 

monitorizare video compus din 47 camere video şi un 

dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice 

amplasat în sediul Poliţiei Locale din str. Pantelimon nr. 27.  

  

 Prin realizarea proiectului se estimează o scădere a ratei 

generale a infracţionalităţii în zonă cu 50%. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii 

în arealul Baicului >> 
 
 Prin implementarea proiectului va fi supravegheată şi 

monitorizată video intreaga zonă a cartierului Baicului, 
organizată pe un număr de 7 obiective zonale şi 5 obiective 
locale de interes public: 

  o şcoală şi o grădiniţă,  

 centrul de refugiaţi, 

  parcul Lunca Florilor,  

 Complexul - piaţa Baicului,  

malul lacului Fundeni.  

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Baicului >> 

Etape prevăzute: 
 

• Semnare contract de finantare: 3 iunie 2011 

• Durata contractului: 12 luni 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Planul Integrat de Dezvoltare Urbană  

a zonei Creangă (propune 2 proiecte prioritare  

    în valoare totală de 13.338.908,41 lei) 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiect 1:  

<< Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  

Ion Creangă >> 

• Valoare totală  proiect:      9.705.063,16 lei

    

• Suma solicitată din fondurile POR:   7.331.900,90 lei 

 

• Cofinanţare PS2:      2.373.162,26 lei 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Amplasament 

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

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  Ion 

Creangă >> 

 Obiectivul general al proiectului : 

 Creşterea calităţii vieţii si a gradului de coeziune socială, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii urbane in Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, zona cartier “Ion Creangă”. 

  

 Obiectiv specific:  

 Îmbunătăţirea gradului de protecţie a mediului înconjurător. 

 Zona, în suprafaţă de 1,96 ha era abandonată şi transformată într-

un loc de  depozitare neautorizata a deşeurilor de către populaţie. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



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

  Prin proiect întregul areal va fi amenajat, lucrările propuse constând in: 

 

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

• Asfaltare alei în suprafaţă de 1.796 mp ; 
 

• Dotarea cu mobilier de parc de calitate (50 de bănci); 
 

• Realizarea de  amenajări peisagistice cu impact vizual; 
 

• Dotarea parcului cu 30 de coşuri de gunoi cu colectare selectivă; 
 

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

• Realizarea reţelei de irigaţii automatizate ce va permite irigarea a 16.000 mp; 
 

• Realizarea de spaţii de joacă; 
 

• Realizarea de zone de recreere; 
 

• Realizarea de piste pentru biciclişti; 
 

• Amplasarea unui număr de 4 infochioşcuri electronice şi 4 panouri informative. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 







<< Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul  

Ion Creangă >> 

Etape prevăzute: 
 

• Semnare contract execuţie lucrări: 3 iunie 2011 

• Durata contractului: 12 luni 

• Durata de execuţie a lucrărilor: 8 luni 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiect 2:  

<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Creangă >> 
 

• Valoare totală  proiect:      3.633.845,25 lei
    

• Suma solicitată din fondurile POR:  2.609.748,14 lei 

 

• Cofinanţare PS2:      1.024.097,11 lei 
 

 

 

   
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în 

arealul Creangă >> 

  
 Zona supravegheată este delimitată de Şoseaua 

COLENTINA, Linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, 
Linia de cale ferată Obor-Constanţa şi Şoseaua FUNDENI. 

 

 Zona se confruntă cu probleme de infracţionalitate 
(tâlhării, furturi din buzunare, furturi din auto şi de auto, 
distrugeri ale domeniului public, trafic şi consum de 
droguri) 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Creangă >> 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru 

creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă >> 

 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: 

 1.  Creşterea   siguranţei   sociale   şi   securităţii   locuitorilor  din arealul 
ION CREANGĂ   prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare 
video a domeniului public; 

 2.  Prevenirea   criminalităţii  prin  eficientizarea   activităţilor  de  depistare,  
detectare  şi combatere a infracţiunilor; 

 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor  sociale  publice prin  modernizarea  şi 
informatizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare 
combaterii criminalităţii  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management informaţional 

pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în 

arealul Creangă >> 

 Proiectul constă în realizarea unui sistem integrat de 

monitorizare video compus din 48  camere  video şi un 

dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice 

amplasat în sediul Poliţiei locale din str. Pantelimon nr. 27.  

 Prin realizarea proiectului se estimează o scădere a ratei 

generale a infracţionalităţii în zonă cu 50%. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Creangă >> 

 Prin  implementarea  proiectului  întreaga zonă a 
cartierului Ion Creangă va fi supravegheată şi monitorizată  
video, zona fiin organizată pe 4 obiective zonale şi 7 
obiective locale de interes public : 
Şcoala nr. 32, 

Şcoala nr. 41 

Liceul Victor Babeş,  

Străzile limitrofe Complexului EUROPA  

Străzile limitrofe Complexului CARREFOUR,  

Zona Parcului Fundeni, 

Străzile limitrofe Spitalului Fundeni.  

 
Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Sistem de supraveghere video şi management 

informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în arealul Creangă >> 

Etape prevăzute: 
 

• Semnare contract execuţie lucrări: 2 iunie 2011 

• Durata contractului: 12 luni 

• Durata de execuţie a lucrărilor: 6 luni 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 

Programul Operaţional Regional 

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  

a zonei  

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani  

( propune 6 proiecte prioritare care totalizează 73.948.981 lei)    

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



     Proiectul 1:  

   << Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita >>  

  (aprobat pentru finantare) 

Valoare totală  proiect:      27.728.106,63 lei  
  
Suma solicitată din fondurile POR:                     22.658.994,97 lei 
 
Cofinanţare PS2:                        5.069.111,66 lei 
 

 

 
Proiectul 2:  

<< Amenajare parc adiacent Mânăstirii Plumbuita >> 

  ( in etapa de reevaluare) 

 
Valoare totală  proiect:                                              17.298.496,75 lei  
   
Suma solicitată din fondurile POR:                          14.274.802,86 lei 
 
Cofinanţare PS2:                                    3.023.693,88 lei 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiectul 3:  

<< Parcul cultural “Insula Plumbuita”>> 

  ( in etapa de reevaluare) 
 

• Valoare totală  proiect:     16.938.895,85 lei  
  

• Suma solicitată din fondurile POR:   13.979.880,33 lei 
 
• Cofinanţare PS2:     2.959.015,52 lei 

Proiectul 4:  

<< Asigurare acces insula Plumbuita >> 

  ( in etapa de reevaluare) 

 
• Valoare totală  proiect:       7.154.363,74 lei  

  
• Suma solicitată din fondurile POR:       5.869.769,37 lei 
 
• Cofinanţare PS2:     1.284.594,37 lei 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Proiectul 5: 

 << Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani >> 

  (aprobat pentru finantare)  
• Valoare totală  proiect:      3.507.064,69 lei  

• Suma solicitată din fondurile POR:      2.604.090,42 lei 

• Cofinanţare PS2:                        343.022,77 lei 

 
 

 Proiectul 6: 

 << Amenajare clădire Foişor situat in Parcul Cultural - Insula Plumbuita >> 

  ( in etapa de reevaluare) 
 
• Valoare totală  proiect:                        1.322.053,34 lei 
  
• Suma solicitată din fondurile POR:                          924.581,08 lei 
 
• Cofinanţare PS2:         397.472,26 lei 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



POR - Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea /   

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
      

 

<<Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice >> 
 

 
• Valoare totală proiect:                      3.575.102,97  lei  
 
• Suma solicitată din fondurile F.S.E. :                                2.717.446,90 lei 
 
• Cofinanţare PS2:                                                      857.656,07 lei 

 

 

Locaţie: Cartierul Ion Creangă din Sectorul 2, Municipiul Bucureşti 

 

Termen finalizare:     15 Decembrie 2012 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<<Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice >> 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Obiectivul general: Imbunatatirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale pentru asigurarea 

unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

Obiectivele specifice: Dezvoltarea serviciilor de calitate oferite persoanelor vârstnice aflate in 

risc social: 

- Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, gimnastica 
medicala si de întreţinere 

- Servicii sociale de educaţie si formare permanenta 

- Servicii de consiliere sociala, psihologica si juridica 

- Servicii de socializare si informare 

- Reducerea numărului de persoane vârstnice care suferă de singurătate 
si combaterea marginalizării sociale 

- Servicii medicale gratuite 



 

Lucrări prevăzute: 

 

– Reabilitarea clădirii existente, inclusiv din punct de vedere 

energetic; 

– Recompartimentarea in vederea activităţilor ce urmează a se 

desfăşura; 

– Dotarea cu un ascensor si utilarea cu aparatura de specialitate 

pentru recuperarea medicala. 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Programul Operaţional Regional 

 

Axa Prioritară 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale 

 

Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă 

             2 proiecte în valoare totală de 58.650.407,24 lei 

 

  1. Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A Rosetti  

             Valoare totală  proiect:  10.337.413,27 lei 

 2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional Iulia Haşdeu  

             Valoare totală  proiect:  48.312.993,97 lei 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



Programul Operaţional Regional  

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:     82.278.517,92 lei  
  
Suma solicitată din fondurile POR:    43.708.278,30 lei 
 
Cofinanţare PS2:     25.556.810,61 lei 

 

Obiectivul general al proiectului este: „Dezvoltarea turismului în Municipiul 

Bucureşti prin investiţii în infrastructura de agrement”.  

 

Proiectul are ca scop: creşterea numărului de turişti ce aleg să viziteze Municipiul 

Bucureşti cu minim 25% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei, comparativ 

cu anul 2010. 

   

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



<< Parc de agrement Tei - Plumbuita >> 

Obiectivul general al proiectului:  

Dezvoltarea turismului în Municipiul Bucureşti prin investiţii în 

infrastructura de agrement 

Scopul proiectului:  

 Creşterea numărului de turişti ce aleg sa viziteze Municipiului 

Bucureşti cu minim 25% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 

investiţiei, comparativ cu anul 2008. 

Creşterea cu peste 30% a duratei sejurului turiştilor în Municipiul 

Bucureşti comparativ cu anul 2008. 

 Creşterea numărului de înnoptări în Municipiul Bucureşti cu peste 

60% comparativ cu anul 2008. 

Durata de execuţie: 18 luni 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



 Prin proiect se vor fi amplasate în parc echipamente de 
agrement: 

 

 - roller coaster; 

 - ansambluri de joacă gonflabile; 

 - casa groazei ( dark rider); 

 - roata mare; 

 - lanţuri; 

 - roata mică; 

 - carusel; 

 - maşinuţe electrice. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 



   Vă mulţumim! 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 


