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Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 

5.2 “Creşterea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 

de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 

creşterea calităţii serviciilor turistice”. 

Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi 

Tei (şi zona adiacentă lor)” 
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Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 

Durata proiectului: 34 de luni şi 19 zile de la semnarea contractului 

de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 
 

Valoare totală proiect: 88.355.487,98 lei, din care: 

- Valoare neeligibilă: 10.162.990,00 lei 

- Valoare eligibilă: 61.216.313,21 lei 

- TVA: 16.976.184,77 lei 
 

Asistenţă financiară nerambursabilă: 23.519.736,61 lei 
 

Contribuţie proprie: 47.859.566,60 lei 
 

- Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile: 37.696.576,60 lei 

- Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile: 10.162.990,00 lei  
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Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 

Scopul general al proiectului  
Proiectul îşi propune valorificarea patrimoniului natural şi antropic 

reprezentat de lacurile Floreasca şi Tei, cu zonele verzi adiacente acestora, 

prin activităţi turistice care să contribuie la dezvoltarea Municipiului 

Bucureşti şi implicit a regiunii Bucureşti-Ilfov. 

Investiţia din cadrul acestui proiect permite constituirea unui adevărat pol 

turistic în zonă, creând premise pentru ca regiunea București - Ilfov să-şi 

îmbunătăţească avantajele competitive, atât pe piețe tradiționale cât şi pe 

pieţe noi (prin turism tip city break şi cultural). 
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Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 
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Din punctul de vedere constructiv si al tehnologiei de realizare a investiţiei, 

proiectul este structurat în cadrane de intervenţie, aşa cum se prezintă în 

imaginea de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacul Floreasca este impartit în 3 cadrane de intervenţie F1, F2, F3, iar lacul 

Tei în alte 3, T1, T2, T3.  

În cadrul acestui circuit, gândit ca un proiect unitar se vor construi obiective 

de infrastructură turistică repartizate pe cadrane de proiectare. 

 

 

 



Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 

Acest traseu turistic este structurat în jurul celor 3 modalități de parcurgere 

printre experiențe artistice şi culturale multiple: cu bicicleta, pietonal şi nautic. 

Traseul pornește din Lacul Herăstrău, trece prin ecluză în Lacul Floreasca şi 

ajunge printr-o noua ecluză, în Lacul Tei.  
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De-a lungul circuitului turistic vor fi amenajate: 

• piste de biciclete cu o lungime de 4410 metri liniari 

• un loc de joacă pentru copii cu o suprafață de 832 de mp (Lacul Floreasca) 

• o sală poli-funcţională cu o suprafață de 260 mp şi o capacitate de 360 de 
persoane (Lacul Floreasca) 

• 5 platforme pentru activități culturale şi de agrement (4 pe Lacul 
Floreasca şi 1 pe Lacul Tei), care oferă posibilități de filmare, fotografiere 
a peisajului albastru şi verde, relaxare) 

• 2 amfiteatre pentru activități culturale şi de agrement (1 pe Lacul 
Floreasca şi 1 pe Lacul Tei) 

• 3 piscine destinate agrementului (2 în Floreasca şi 1 în Tei) 

• 6 porturi turistice (4 în Floreasca şi 2 în Tei) 

• 12 debarcadere (8 pe Floreasca şi 4 pe Tei) pentru ambarcațiuni mici de 
agrement şi ambarcațiuni turistice (vaporaşe, bărcuţe, echipamente 
pentru wind surf şi kite surf, canoe şi hidrobiciclete). 

www.inforegio.ro 

  www.adrbi.ro 

Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 



Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei 

(şi  zona adiacenta lor)” 

În apropierea porturilor turistice şi a debarcaderelor vor fi amenajate case de 

bilete, toalete şi puncte de salvamar şi prim ajutor. De asemenea, circuitul va 

avea puncte de in formare pentru turiști, dotate cu rețele wireless. Clădirile 

pentru servicii şi sistemele de biciclete vor fi alimentate cu energie solară. 

Derularea acestui proiect va conduce la creșterea numărului de turiști şi a 

duratei sejurului acestora în capitală.  
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Proiectul “Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi  

zona adiacenta lor)” 

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi turiştii aflaţi în Bucureşti în interes de afaceri sau în 

tranzit, precum şi locuitorii celorlalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.  

Proiectul va avea însă şi beneficiari indirecți – prestatorii de servicii conexe turismului (transport, 

agenţii de turism, unități de cazare şi restaurante, spatii comerciale – care îşi vor consolida şi/sau 

dezvolta activitatea ca urmare a creșterii interesului turiștilor pentru zona vizată de proiect.   

Diversificarea condiţiilor de recreere în cadrul urban prin localizarea în zona centrală a unor facilităţi 

de petrecere a timpului liber de nivel metropolitan si cultural, atractive vor avea efect si pentru 

locuitorii Municipiului Bucureşti, prin crearea unor noi poli de recreere în zona lacurilor Floreasca şi 

Tei. 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

www.inforegio.ro 

  www.adrbi.ro 



Date de contact: 
Beneficiar: Municipiul Bucureşti 

E-mail: DirectiaManagementProiecteFinantariExterne@pmb.ro 

            www.pmb.ro 

Tel: 021.305.55.00/1604 

 

                                                    Organism intermediar: 

                                                    Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov 

               www.adrbi.ro 

 

Autoritatea de Management: 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

www.mdrap.ro 

 

Investim în viitorul tău!  

      Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de  

     Uniunea Europeană  prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României. 
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