
Accesare fonduri europene 
si dezvoltare locala 

ORASUL CHITILA 



CHITILA 

 Suprafata orasului este 
de 12.54 km² 

 Se afla in vecinatatea 
Municipiului Bucuresti 

 Este traversat de Drumul 
National 7 si Soseaua de 
Centura a Municipiului 
Bucuresti 

 Face parte din judetul 
Ilfov 

 Are o populatie de 14,184 
locuitori, fiind al 
saselea centru urban din 
judet. 

 A primit statutul de 
“oras” in anul 2005 

 Are in administrare si 
localitatea Rudeni 
 



Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
in Orasul Chitila, judetul Ilfov – 
Etapa I 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
in Orasul Chitila, judetul Ilfov – 
Etapa II 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
in Orasul Chitila, judetul Ilfov – 
Etapa III 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
si proiectare si executie preluare ape 
pluviale str. Macului, oras Chitila, 
judetul Ilfov 

Plan integrat de 
dezvoltare urbana 

Regenerarea infrastructurii rutiere şi 
edilitare în oraşul Chitila, judetul 
Ilfov 

Creare parc tineret in Orasul Chitila 

Modernizarea parcului Cartier Chitila 

Creşterea siguranţei  şi prevenirea 
criminalităţii în oraşul Chitila prin 
introducerea şi implementarea 
sistemului de supraveghere video 

Dezvoltarea si modernizarea sistemului 
de iluminat public in orasul Chitila 

Proiecte finantate cu fonduri 
europene 



Valoarea 
proiectelor 
implementate 
in perioada 
de programare 

2007-2013 
 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL 

Infrastructura Educatie 

Mediu Social  

Cultura 

 

Valoare totala 

•26.064.082,82 Euro 

 
Finantare 
nerambursabila 
•18.336.231,95 Euro 

Contributia la 
cheltuielile 
eligibile 
•5.676.694,01 Euro 



Proiecte implementate 



Creare parc tineret in Orasul Chitila 

Realizari: 
 mobilier urban 
 toalete ecologice 
 alei din nisip 

stabilizat 
 sistem de irigaţii 
 instalaţie de 

iluminat 
 camere video 
 Cişmele 
 Cosuri de gunoi cu 

eurosortare 
 Foişor 
 fântână arteziană; 
 spaţii de recreere 
 infochioşcuri 

electronice si 
panouri informative 

 Vegetatie(arbori, 
arbuşti si plante 
florale) 



 Perioada de implementare a proiectului: 16 luni 
(10.02.2012 la 09.06.2013). 

 Surse de finanţare: 

 



Modernizarea parcului Cartier Chitila 

Rezultate: 
 sistem de irigaţii automatizat 
 sistem de iluminat cu baterii 

solare 
 camere de supraveghere video 
 panouri informative 
 alei noi cu nisip stabilizat 
 Bănci 
 coşuri de gunoi cu eurosortare 
 vegetatie (arbori, arbuşti si 

plante florale 



 Perioada de implementare a proiectului: 20 luni 
(25.10.2011 la 25.06.2013). 

 Surse de finanţare: 

 



Modernizarea infrastructurii rutiere in Orasul 
Chitila, judetul Ilfov – Etapa I 

Rezultate: 
 5.746,01 m de stradă din 

oraşul Chitila modernizaţi 
 2.526 m de piste pentru 

biciclişti realizate 
 17.420 m de marcaje 

longitudinale 
 11.434 m de trotuare 

realizate în 16 luni 
 Creşterea traficului pe 

străzile modernizate din 
oraşul Chitila cu 28% în 5 
ani de la finalizarea 
investiţiei 

 Economii de costuri cu 
operarea autovehiculelor 
în termen de 5 ani de la 
finalizarea investiţiei 

 Economia de timp de 
transport realizată pe 
străzile modernizate din 
oraşul Chitila în termen 
de 5 ani de la finalizarea 
investiţiei 



Valoarea 
neeligibilă a 

proiectului 
719.906,78 lei

TVA 2.099.432,10 
lei

Valoarea eligibilă 
a proiectului 

8.984.425,73 lei

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI 
11.803.764,61 LEI

ALOCARE FINANCIARĂ PROIECT - 11.803.764,61 lei

Finantare 

nerambursabila  

8.804.737,22 lei - 

91%

Contributie UAT 

Chitila 899.595,29 

lei - 9%



Modernizarea infrastructurii rutiere in 
Orasul Chitila, judetul Ilfov – Etapa II 

Rezultate: 
 9.162,27 m străzi modernizate 
 4.121 m piste pentru biclicliști 
 5.250 mp spații verzi 
 19.247,21 mp trotuare 

reabilitate;  
 60 rampe pentru persoane cu 

dizabilități 
 9.162,27 m semnalizare 

orizontală 
 30 marcaje pietonale 



 Perioada de implementare a proiectului: 28 luni 
(15.09.2010 la 14.01.2013) 

 Surse de finanţare: 

 



Modernizarea infrastructurii rutiere si 
proiectare si executie preluare ape pluviale 
str. Macului, oras Chitila, judetul Ilfov 

Rezultate: 
 853,79 m strazi 

modernizate 
 cresterea gradului de 

accesibilitate în 
interiorul orasului, 
prin preluarea 
fluxurilor majore ale 
oraşului pe direcţia 
Drumului Naţional 
Centura a 
Municipiului 
Bucureşti care 
traversează oraşul 

 punerea în valoare si 
cresterea 
potentialului 
economic si social al 
orasului precum si a 
arealului adiacent 

 



 Perioada de implementare a proiectului: 23 luni 
(30.01.2013 la 29.12.2014) 

 Surse de finanţare: 

 
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a proiectului, din care : 4.097.242,28 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 116.100,00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 3.198.185,00 

c. TVA 782.957,28 

II Contribuţia proprie în proiect, din care : 180.063,70 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

eligibile 

63.963,70 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile 

116.100,00 

III  TVA* 782.957,28 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 

3.134.221,30 

 



Dezvoltarea si modernizarea sistemului de 
iluminat public in orasul Chitila 

Rezultate: 
 Modernizarea retelei electrice pe o 

lungime de aproximativ 4.365 m 
 Montarea unui numar de 138 de stalpi 
 Montarea unui numar de 147 corpuri de 

iluminat 
 Montarea a 3 puncte de aprindere 

Avantajele noului sistem de 
iluminat public: 
 Facilitarea mobilitatii populatiei, 

bunurilor si serviciilor, 
imbunatatirea accesului pe timp de 
noapte  

 Prin asigurarea iluminatului public 
se reduc considerabil infracţiunile, 
datorate în principal lipsei de 
vizibilitate pe timp de noapte în 
zonă;  

 Prin extinderea sistemului de 
iluminat se asigura vizibilitatea pe 
timp de noapte 



 Perioada de implementare a proiectului: 40 luni, de 
la 11.02.2012 la 11.06.2015 

 Surse de finanţare: 

 



Proiecte in derulare 



Regenerarea infrastructurii rutiere şi 
edilitare în oraşul Chitila, judetul Ilfov 

Rezultate: 
 16.608,39  m lungime străzi nou 

create şi modernizate  
 13.321,25  m reţea canalizare 

pluvială – lungime totală 
colectoare stradale  

 4,727 Km reţea canalizare 
menajeră  

 4,727 Km reţea alimentare cu 
apă 

 6.348,00 m lungime piste 
biciclete 

 Bazin de retenţie, Staţie de 
pompare, Puţ forat la mare 
adâncime, Staţie de clorinare, 
Rezervor de compensare cu 
cameră de vane, Staţie de 
pompare presiune 

 

De realizat: 
 Statie de epurare ape uzate 



 Surse de finanţare: 

 



Creşterea siguranţei  şi prevenirea criminalităţii 
în oraşul Chitila prin introducerea şi 

implementarea sistemului de supraveghere video 

Obiectivele proiectului: 
 20 de locuri de muncă în 

faza de execuţie; 
 2 locuri de muncă în faza 

de operare; 
 34 camere video montate; 
 6 routere; 
 34 stâlpi suport; 
 2 PC industriale; 
 amenajarea dispeceratului 
 creşterea gradului de 

siguranţă a circulaţiei 
 creşterea încrederii în 

administraţia publică 
urmare a reducerii 
numărului de infracţiuni şi 
acte de tulburare a ordinii 
publice; 

 



 Surse de finanţare: 

 

Nr. 

crt. Surse de finanţare 

Valoare 

(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 3.762.402,07 

I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 390.994,42 

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.651.850,41 

I.c. TVA 719.557,24 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 1.163.588,67 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 53.037,01 

II.b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuielile 

neeligibile 390.994,42 

II.c. Autofinanţarea proiectului 0,00 

II.d. TVA  719.557,24 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 2.598.813,40 



Modernizarea infrastructurii rutiere in 
Orasul Chitila, judetul Ilfov – Etapa III 

 Străzile care urmează a fi 
modernizate (Oxigenului şi Islaz) 
au o lungime totală de 2.296,80 
m, sunt străzi de categoria a 
III-a care asigură circulaţia 
între zonele funcţionale şi de 
locuit şi care asigură legătura 
cu Drumul Naţional Centura 
Bucureşti. 



 Surse de finanţare: 

 

 



Privire de ansamblu:  

 34,5 km strazi modernizate 
 12,9 km piste biciclisti 
 66,4 km trotuare 
 22,3 km canalizare pluviala 
 4,7 km canalizare menajera 
 4,7 km alimentare cu apa 
 16.000 mp spatii verzi 
 1 Statie de epurare ape uzate 
 1 Statie de alimentare cu apa 
 5,1 km strazi cu sistem de 

iluminat 
 2 parcuri atractive 



Multumesc pentru atentie! 


