
Obiectiv Strategic Politici Programe Titlul proiectului Beneficiar Localizare Buget estimat EU Sursă de finanțare Stadiu Sursa informației

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

 Închidere inel median de circulație la zona Nord 
Primăria Municipiului 

București
€4,498,445.49

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Giratoriu suspendat DNCB-Șos. Olteniței + lărgire la 4 benzi 

a centurii

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

JudeţeanI, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€35,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Finalizare 2023

https://monitoriz

ari.hotnews.ro/st

iri-

infrastructura_ar

ticole-24265920-

centura-capitalei-

proiecte-pasaje-

domnesti-

berceni-oltenitei-

cernica-

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Autostrada de centură (Infrastructura integrata pentru 

zona orbitala a Municipiului Bucureşti 

 (cod SMIS 2014+120234)
CNAIR €1,577,943,218.36

POIM 2014-2020, 

 Axa Prioritara 1 – 

O.S. 1.1

 Fond de Coeziune 

(75%)

 (FC – 85% conform 

Act aditional 

nr.1/19.09.2019 la 

Contractul de 

finantare nr. 23/

 29.11.2018)

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Centura verde (feroviara) a municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/ Consiliul 

Judeţean /Direcţia Mediu

€45,585,215.61
PO Infrastructura 

Mare . Biodiversite
SF

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei de cale 

ferata dezafectata Progresu-Cotroceni

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului București/ 

Primăria Municipiului 

București

€50,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Contruirea unui nou bulevard, pe traseul liniei de cale 

ferata dezafectata Progresu-Cotroceni

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului București / 

Primăria Municipiului 

București

€50,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Coridorul Danubius - Realizarea drumului expres Bucuresti - 

Alexandria - Craiova (195 km)

Bucuresti, 

Alexandria, 

Rosiori, 

Caracal, 

Craiova

€909,600,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Coridorul de conectivitate 5 

(Coridorul Danubius) – Este 

compus din trei proiecte de 

drum expres care conectează 

Muntenia, Oltenia de Banat 

și mai departe de Europa 

Centrală. Coridorul de 

conectivitate are o lungime 

de aproximativ 441 km din 

care doar 11 km se află în 

operare, corespunzători 

legăturii autostrada A1 – 

varianta de ocolire Lugoj. 

Coridorul de conectivitate 

rutieră se suprapune atât 

rețelei europene TEN-T Core 

cât și celei TEN-T 

Comprehensive, după cum 

urmează: sectorul București 

– Alexandria – Craiova 

aparține TEN-T Core. De 

asemenea, nivel continental 

această axă se suprapune 

coridorului european Orient 

East-Med care unește 

Europa Centrală cu porturi 

de la Marea Nordului, Marea 

Baltică, Marea Neagră și 

Marea Mediterană.

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Dezvoltarea coridorului Bragadiru - Voluntari

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

Bragadiru - 

Voluntari
€426,000,000.00

Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Dezvoltarea coridorului Popești-Leordeni - Piața Victoriei

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

Popești-

Leordeni - 

Piața Victoriei

€334,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Diametrala Nord-Sud (Etapa II: Vasile Pârvan – Uranus)
Primăria Municipiului 

București
€30,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Extindere Bd. Constantin Brâncoveanu până în DNCB
Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Extindere str. Prelungirea Ferentari până în DNCB
Primăria Municipiului 

București
€30,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Extinderea la 4 benzi a Șos. București-Măgurele 
Primăria Municipiului 

București
€40,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Închidere inel medial – nod rutier Andronache
Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Inchidere inel median – etapa a II-a: Sos. Alexandriei – Str. 

Luica

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti / 

Primăria Municipiului 

București

€100,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Închidere Inel Median:  secțiunea Calea Griviței – 

Bulevardul Iuliu Maniu

Primăria Municipiului 

București
€100,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

INEL MEDIAN TRONSON 2 Strapungere Splai Dudescu - 

sos.Oltenitei

Primăria Municipiului 

București
€14,599,589.32

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

INEL MEDIAN TRONSON 3 Supralărgire str. Braşov până la 

şos. Alexandriei cu pasaj rutier la inters. str. Braşov - bd. 

Ghencea,

Primăria Municipiului 

București
€28,747,433.26

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

INEL MEDIAN TRONSON 4 supralargire strazi Iriceanu, 

Turnu Magurele, Luica, Zetarilor intre sos. Oltenitei si Calea 

Ferentari

Primăria Municipiului 

București
€27,125,256.67

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

INEL MEDIAN TRONSON 5 Strapungere str. Zetarilor - sos. 

Alexandriei

Primăria Municipiului 

București
€23,264,887.06

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Inel rutier Șoseaua Alexandrei - Șoseaua Măgurele - 

Șoseaua Sălaj - Șoseaua Giurgiului (Etapa I)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Închidere inel 

de circulație 

care asigură 

acces rapid 

între marile 

ansambluri 

rezidențiale. 

Proiect cuprins 

în PUZ Sector 5

€5,000,000.00

Bugetul Primăria 

Municipiului 

București

 FESI

Realizare etapa I - care 

presupune realizarea unui 

drum nou în lungime de 2,12 

km între intersecția Bd. 

Brașov - Bd. Ghencea și 

Șoseaua Alexandriei, plus 

demarare procedură de 

expropieri pentru tronsonul 

cuprins între Șoseaua 

Alexandriei și Șoseaua 

Giurgiului (parte din Etapa II).

SIDU Sect 5

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Inel rutier Str. Progresului - Str. Șinei - Gara Progresul 

(Etapa I)

Primăria Municipiului 

București

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Închidere inel 

de circulație 

care asigură 

acces rapid 

între marile 

ansambluri 

rezidențiale. 

Proiect cuprins 

în PUZ Sector 

5. Proiectul se 

va realiza 

etapizat, pe 

tronsoane de 

stradă (cu 

prioritate în 

zona Rocar)

€20,000,000.00

Bugetul Primăria 

Municipiului 

București

 FESI

 PPP

Întregire inel de circulație în 

partea de sud a municipiului 

București. Etapa I prevede 

pregătirea HG pentru 

trecerea în proprietatea 

Primăriei a culoarului de cale 

ferată, elaborarea 

documentațiilor tehnico-

economice (preSF, SF) și 

executarea lucrărilor de 

amenajare a drumului pe un 

tronson de circa 3 km. De 

asemenea, vor fi demarate 

procedurile pentru realizarea 

exproprierilor pentru întreg 

traseul drumului.

SIDU Sect 5

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Inel urban autostradă tronson Penetratie A1 - sos. 

Colentina

Primăria Municipiului 

București
€44,845,995.89

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Întregire Splaiul Unirii (zona Bd. Mărășești – Hanul lui 

Manuc)

Primăria Municipiului 

București
€40,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Lărgire Bd. Dimitrie Pompei și Străpungere Bd. Barbu 

Văcărescu

Primăria Municipiului 

București
€140,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Elaborare DALI
Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Lărgire Bd. Expoziției
Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Lărgire strada Biharia - acces cartier Henri Coandă
Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://www.pm

b.ro/interes-

public/arhiva/get

-press-releases-

menu/2020/564

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Legătură nouă între Str. Brașov și Șos. Alexandriei 
Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Legături rutiere noi între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompei 

– Șos. Fabrica de Glucoză

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Metrou usor - Bulevardul Liniei intre BD Timisoara si Bd 

Iuliu Maniu din Razoare in Centura (cale ferata/linie de 

tramvai/pista de bicicleta)

Primăria Municipiului 

București
€51,334,702.26

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Modernizări de drumuri urbane

 Buget de stat (MDRAP - OG 28/2013 – PNDL)

 (cod PMUD B-2)

Extinderea Bd. Timișoara, cu aprox. 5.5 km, conexiune la DJ 

602, oferind acces distribuit alternativ la zonele din 

București. 

Primăria Municipiului 

București

Extinderea Bd. 

Timișoara, cu 

aprox. 5.5 km, 

conexiune la 

DJ 602, oferind 

acces 

distribuit 

alternativ la 

zonele din 

București. 

€79,600,000.00

Buget de stat 

(MDRAP - OG 

28/2013 – PNDL);

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Penetratie Bd Timisoara +Pasaj Supratean peste linia de 

centura

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București

€38,603,696.10

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire 

b-dul Ghencea între str.Brașov și Terminal Tramvai 41, faza 

SF, aprobare indicatori tehnico-economici prin HCGMB nr. 

603/26.09.2018

Direcția Generală 

Infrastructură
€23,555,732.85

Buget local, Alte 

surse de finantare

faza SF, aprobare indicatori 

tehnico-economici prin 

HCGMB nr. 603/26.09.2018

Direcţia 

Generală 

Infrastructură

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Penetrație și racord Splaiul Unirii – A2
Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Penetratie Splaiul independentei – Ciurel – Autostrada A1 

(Bucureşti - Pitesti) – Tronson I – Nod Rutier Virtutii

Primăria Municipiului 

București
€65,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Semnat cu Primăria București

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Penetrație Str. Progresului – Șos. Viilor
Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Pentrație Splaiul Independenței – Ciurel – DNCB – A1 (în 

curs)

Primăria Municipiului 

București
€45,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București, PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Prelungirea Cheiului Dâmboviței și legătura cu A2 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Primăria 

Municipiului București, 

Consiliul JudeţeanI

Construcția autostrăzii de centură în jurul Bucureștiului va asigura legătura între A1 și A2 și preluarea traficului de tranzit.  Stadiu: /€2,000,000.00
Buget de stat, buget 

local
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Reabilitare Centură Rutieră Sud CNAIR €176,000,000.00 CNAIR CNAIR, PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizare legatura Prelungirea Ghencea-Domnesti cu pasaj 

suprateran

Primăria Municipiului 

București
€24,640,657.08

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe 

ruta Bragadiru - Depoul Alexandria (12 km)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€100,000,000.00
Buget local, Buget 

național, FESI
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe 

ruta Buftea-Străulești (13 km)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€105,000,000.00
Buget local, Buget 

național
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe 

ruta Lujerului - Zubaua (17 km)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€135,000,000.00
Buget local, Buget 

național, FESI
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe 

ruta Măgurele - Gara de Nord (16 km)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€130,000,000.00
Buget local, Buget 

național, FESI

Este implementata o linie de 

transport expres cu 

autobuzul

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe 

ruta Piata Unirii - Domnesti (16 km)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€130,000,000.00
Buget local, Buget 

național, FESI
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea drumului de mare viteza Giurgiu Frontiera - 

Bucuresti (55,2 km)

Giurgiu - 

Bucuresti
€256,200,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Parte a Coridorului de 

conectivitate 2 (Drumul 

Siretului) - conectivitate cu 

Bulgaria prin PTF

 Giurgiu în sud, respectiv cu 

Ucraina prin PTF Siret în 

nord; mobilitatea rutieră 

națională

 și transfrontalieră se face în 

lungul coridorul TEN-T Core;

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Realizarea legăturii rutiere între Drumul Săbăreni şi Centura 

București

Primăria Municipiului 

București
€60,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

În curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat date la semnat la 

administratorul public

https://www.pm

b.ro/interes-

public/arhiva/get

-press-releases-

menu/2020/564
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Sectorul DN2 - A2, modernizarea DNCB și extinderea la 4 

benzi (sud)

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

JudeţeanI, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

Extinderea la 

patru benzi a 

celor 11,5 km, 

realizarea unui 

pasaj rutier cu 

giratoriu 

suspendat la 

Cernica, 

dublarea a 

două pasaje 

existente 

peste calea 

ferată și 

amenajarea a 

altor trei 

intersecții: cu 

DN2, cu A2 și 

cu DN3 în zona 

Pantelimon.

€49,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Constructorul lucrează la 

finalizarea culeei și pilelor 

pasajului dinspre partea de 

vest și în giratoriu. În același 

timp lucrează la benzile 

laterale actualei șosele care 

urmează să preia traficul 

pentru a putea permite 

construirea pilelor și culeei 

pasajului dinspre partea de 

est.

CNAIR și constructorul 

anunță că în perioada 

imediat următoare vor exista 

restricții majore care vor 

bulversa traficul pe sectorul 

respectiv al DNCB. Mai exact, 

traficul se va muta pe o 

singura bandă pe sensul DN1-

DN7 pentru o perioadă, ca 

mai apoi să se mute pe două 

benzi mai înguste (a câte 3 

metri) - aceste restricții 

urmând a fi impuse cel puțin 

până în primăvara 2021.

PMUD 

https://monitoriz

ari.hotnews.ro/st

iri-

infrastructura_ar

ticole-24265920-

centura-capitalei-

proiecte-pasaje-

domnesti-

berceni-oltenitei-

cernica-

autostrada-a0-

videoreportaj.ht

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza revizuire 

studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Obiect 

21. Nod Andronache- Inchidere inel median"

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Exista documentatii tehnico-

economice (SF, PT) aprobate; 

Semnat cu Primăria 

Municipiului București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Refacere 

Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/ 

desfiintare lucrari si Proiect Tehnic + Detalii de Executie 

inclusiv Asistenta Tehnica pentru obiectivul de investitii 

„Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire 

Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 

41”

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Servicii de elaborare documentatie tehnica Revizuire Studiu 

de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Obiect 5 Nod 

Chitila – Inchidere Inel Median”

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Șoseaua de legătură între Calea Crângași și str. Cornului
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,057,948.13 Buget local SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Strapungere Bd. Poligrafiei - Sos. Odai (Penetraţie Bucureşti 

- autostrada Bucureşti-Braşov)

Primăria Municipiului 

București
€12,628,336.76

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - 

intersecţia Vitan Bârzeşti Etapa II, Faza SF, PAC, PTE, 

aprobare indicatori tehnico-economici prin HCGMB 

nr.3/31.01.2019

Primăria Municipiului 

București
€21,483,739.84

Buget local, Alte 

surse de finantare

Etapa II, Faza SF, PAC, PTE, 

aprobare indicatori tehnico-

economici prin HCGMB 

nr.3/31.01.2019

Direcţia 

Generală 

Infrastructură

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Străpungere Drumul Săbăreni - Centură 
Primăria Municipiului 

București
€140,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Străpungere și supralărgire Str. Avionului
Primăria Municipiului 

București
€139,512,195.12

Buget local, Alte 

surse de finantare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Strapungere sos. Chitilei (C.Godeanu - Maica Teofana - 

Pasaj peste CF - Drumul Sabareni)

Primăria Municipiului 

București
€3,852,156.06

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Străpungere str. Liviu Rebreanu – str. Brăţării – str. Drumul 

între Tarlale

Primăria Municipiului 

București
€7,823,408.62

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Străpungerea Valea Cascadelor – Prelungirea Ghencea
Primăria Municipiului 

București
€27,700,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

În curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat date la semnat la 

administratorul public

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralargire bd. Laminorului intre sos. Chitilei si bd. 

Bucureştii Noi

Primăria Municipiului 

București
€2,997,946.61

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralărgire Calea Dudești
Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralargire Calea Grivitei - zona Pod Constanta cu pasaj 

subteran

Primăria Municipiului 

București
€3,264,887.06

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
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https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralărgire Calea Griviței și Bd. Bucureștii Noi
Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralargire Sos Bucureşti Magurele
Primăria Municipiului 

București
€6,160,164.27

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Elaborare SF
Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Supralargire str. Fabrica de Glucoza, Pasaj peste Str. Barbu 

Vacarescu și Legătură cu Bd. Aviatorilor în zona Pod Bordei

Primăria Municipiului 

București
€2,669,404.52

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.1. Dezvoltarea 

rețelei de variante de 

ocolire și noi legături 

rutiere/penetrații și 

coridoare majore

Sustinerea Ministerul Transporturilor/CNADR (exproprieri, 

documente, proiecte etc)  în urgentarea procedurilor 

pentru șoseaua de centură și autostrada A0

CNAIR, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Primăria 

Municipiului București

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

 Modernizare sistem rutier - Prelungire Strada Liniei - 

Strada Mihai Anghel inclusiv consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€279,260.78 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public 

(cod PMUD C-9)

Segmentele cu volum mare (aprox. 1.000 călători la oră de 

vârf) sau secțiuni cheie pentru funcțiile de 

furnizare/distribuire pentru conectivitatea intermodală.

Buget total estimat: 45

1. Inel rutier - Ștefan cel Mare, 11 km: Bucureşti - Ploieşti - 

Pavel Dimitrievici Kiseleff - Calea Dorobanților (sens unic)

2. Arcul de triumf- Tineretului, 8 km: Pavel Dimitrievici 

Kiselef (sens unic)- Lascăr Catargiu – Magheru - Dimitrie 

Cantemir - Bulevardul Tineretului

3. Bulevardul Aviatorilor, 1,3 km (sens unic Sud-Nord)

4. Piața Universității - Bulevardul Carol I, 1 km

5. Piața Romană - Strada Mircea Vulcănescu (sens unic Est-

Vest), 1,5 km

6. Bulevardul Dacia – Mihai Eminescu (sens unic Vest-Est), 

1,5 km

7. Piața Alba Iulia – Piața Muncii, 1 km: Bulevardul Decebal

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

Segmentele cu 

volum mare 

(aprox. 1.000 

călători la oră 

de vârf) sau 

secțiuni cheie 

pentru 

funcțiile de 

furnizare/distri

buire pentru 

conectivitatea 

intermodală.

€450,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii 

A1 (sectorul București - Pitești)

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Etapa 1 - suprimarea benzii 

de urgență (model european 

de mărire a capacității) și 

transformarea în sector de 

autostradă cu trei benzi pe 

sens (calea 2 – Pitești – 

București) între nodul 

Bolintin Vale și intrarea în 

București, coroborat cu 

scăderea vitezei maxime de 

circulație de la 130 km/h la 

100 km/h. 

 Etapa 2 - Dezvoltarea 

autostrăzii la trei benzi de 

circulație pe sens (pentru 

ambele sensuri) între 

București și km. 35 

 Etapa 3: Dezvoltarea 

autostrăzii la trei benzi de 

circulație pe sens (pentru 

ambele sensuri) între km. 80 

și Pitești Sud (sector de drum 

a cărei capacitatea de 

transport vi fi depășită la 

momentul finalizării 

sectoarelor de drum de mare 

viteză Pitești – Sibiu, Pitești – 

Craiova și Găești – Târgoviște 

– Ploiești);

 Etapa 4: Dezvoltarea 

autostrăzii la trei benzi de 

circulație pe sens (pentru 

ambele sensuri) între km. 35 

și km. 80 în concordanță cu 

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Devierea fluxurilor tranzitorii prin Sectorul 1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€9,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Drum de acces în cartierul Henri Coandă prin Str. Biharia
Primăria Municipiului 

București
€13,434,959.35

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Drumuri verzi in Bucureşti
Primăria Municipiului 

București
€61,601.64

POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Execuție infrastructură rutieră șoseaua de legatură între 

Calea Crângași și str. Cornului, inclusiv consultanță și cote 

ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,057,948.13 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Fluidizarea traficului la intersecţia dintre Şos. Pipera şi Str. 

Nicolae Caramfil prin găsirea şi amenajarea unor alte artere 

care să preia traficul din acea zonă

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Imbunatatirea intersectiei dintre soseaua Pantelimon si 

strada Chisinau si pasaj subteran

Primăria Municipiului 

București
€27,310,061.60

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/


1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Implementare sensuri unice (de ex. Barbu Văcărescu – 

Calea Floreasca: nevoie completări legături est-vest; 

Bulevardul Tudor Vladimirescu – Strada Progresul: nevoie 

legături suplimentare nord – sud)

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Lucrări reabilitare/modernizare străzi
Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget Local si alte 

surse de finantare

Elaborare studii, 

documentații

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare Calea Dudești între Calea Vitan și Șos. Mihai 

Bravu

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Elaborare SF, PUZ

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare centura Bucuresti - A1 - DN7 (extindere la 4 

benzi - 9 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€45,000,000.00 POIM Constructie in derulare PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare infrastructură rutieră intersecția Răzoare și 

arterele de circulație adiacente

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

În curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat date la semnat la 

administratorul public

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia 

Generala 

Investitii

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier - Prelungire Bulevardul 

Timisoara - Centura Bucuresti inclusiv consultanta si cote 

ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,186,858.32 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier - Prelungire Strada Brasov  

inclusiv consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,108,213.55 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier - Prelungire Strada Preciziei - 

Centura Bucuresti inclusiv consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,208,294.84 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier - Prelungire Strada Sibiu - BCR  

inclusiv consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,106,776.18 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier  Strada Segarcea inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€75,462.01 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier  Strada Vasile Golcea inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€646,817.25 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Alee fara denumire - Strada 

Targu Neamt nr 26-30 intre bl 715A si bl TD29 inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€183,264.89 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Aleea Dealul Macinului inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€539,014.37 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Aleea Ghirlandei inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€178,952.77 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: aleea Valea Florilor,aleea Pravat, str. Brașov și str. 

Drumul Taberei (fără străzile cu nume), inclusiv consultanță 

și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€628,210.42 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. 1 Mai, str. Vlădeasa, str. Titel Petrescu și bd. 

Ghencea (fără străzile cu nume), inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€568,412.28 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. Fraților, str. Ceahlău, str. Nicolae Oncescu și str. 

Zboina Neagră (fără străzile cu nume), inclusiv consultanță 

și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€342,996.74 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. Mărgelelor, str. Ghirlandei și str. Apusului (fără 

străzile cu nume), inclusiv consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€787,976.54 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. Mehadia, bd. Constructorilor și str. Crângași (fără 

străzile cu nume), inclusiv consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,192,788.20 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. Răsăritului, str. Liniei, str. Timonierului si bd. Iuliu 

Maniu (fără străzile cu nume), inclusiv consultanță și cote 

ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€378,470.74 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri 

zona: str. Romancierilor, str. Drumul Taberei, str. Brașov si 

bd. Timișoara (fără străzile cu nume), inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,293,023.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Bacriului inclusiv 

consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,620,123.20 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București



1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Belsugului inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,620,123.20 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Osiei inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,208,418.89 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Sabareni inclusiv 

consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,291,581.11 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Timonierului inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€301,848.05 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Drumul Valea Cricovului inclusiv 

consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,983,572.90 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Elena Farago intre numerele 16-

30 inclusiv consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€183,264.89 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrare Complex Onix Residence 

nr. 202M - 202 H ( doua alei fara denumire) inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€107,802.87 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrarea Canal Arges inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€32,340.86 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrarea Dusului inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€603,696.10 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrarea Flotei inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€75,462.01 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrarea Pitulicii inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€830,082.14 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Intrarea Vagonetului inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€140,246.41 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Nenitescu Constantin inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€194,045.17 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Parafinei inclusiv consultanta si 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€90,554.41 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Atmosferei inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€166,016.43 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Babesti inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€163,860.37 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Drumul Rotii inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€344,969.20 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Ion Manolescu inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,059,548.25 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Muntilor inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€280,287.47 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Spartachiadei inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€334,188.91 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Stramosilor inclusiv 

consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€247,946.61 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Tufanelelor ( Intre 

Bulevardul 1864 si Strada Stramosilor) inclusiv consultanta 

si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€441,991.79 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Valea Calmatuiului 

inclusiv consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,133,264.89 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București



1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Valea Lunga intre nr. 49-

63 inclusiv consultanta si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€107,802.87

B+D31:H40uget 

local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Strada Viscolului inclusiv 

consultanta si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,034,907.60 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Valea Furcii inclusiv consultanta 

si cote ISC 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,106,776.18 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizare sistem rutier Valea Larga (Legatura 

Prelungirea Ghencea - Timisoara) inclusiv consultanta si 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,208,294.84 Buget local

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizarea Bd. Basarabia
Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Tronson intre Șoseaua Mihai 

Bravu și Șoseaua Dudești - In 

curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat intocmite, fara a fi 

date la semnat.

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizarea Bd. Dimitrie Pompei
Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.pm

b.ro/interes-

public/arhiva/get

-press-releases-

menu/2020/564

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Modernizarea Str. Barbu Văcărescu
Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice
Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. 

Alexandriei
TPBI €5,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Program de investiții / extindere rețea 2019 - 537 străzi NetCity €5,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare
Propunere

Propunere 

expert în 

domeniu din 

Bucureşti (mediu 

academic, 

societatea civilă, 

sector privat, 

etc.)

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Program multianual de reabilitare / modernizare a străzilor 

din Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Proiectul 

prevede 

elaborarea 

unui program 

multi-anual de 

reabilitare / 

modernizare a 

străzilor, 

plecând de la 

starea tehnică 

a acestora, 

tipul 

îmbrăcăminții 

rutiere, 

volumul de 

trafic și 

importanța 

strategică 

(accesul la 

anumite 

obiective). 

Acest se va 

detalia în 

subprograme 

anuale de 

proiectare și 

execuție, ce 

includ atât 

lucrări de 

refacere a 

carosabilului, 

cât și de 

modernizare a 

trotuarelor, 

€20,000,000.00
Bugetul sectorului 

 BERD

Străzile secundare (cele pe 

care nu circulă mijloace de 

transport RATB) se află în 

administrarea primăriei de 

sector. Accesul la o 

infrastructură de transport 

modernă pentru toți 

locuitorii este o condiție de 

bază pentru o capitală. 

Proiect inclus în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a 

Sectorului 5. Este în curs de 

elaborare un studiu privind 

parcările. De verificat suma la 

ADP/Investiții

SIDU Sect 5

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 1: Str. Ghirlandei - Str. Dezrobirii - Bd. 

Uverturii - Str. Apusului

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,020,861.25 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 1: Str. Ghirlandei - Str. Dezrobirii - Bd. 

Uverturii - Str. Apusului 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,020,861.25 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 2: Str. Ghirlandei - Str. Cernișoara - Bd. 

Iuliu Maniu - Str. Apusului

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€274,230.84 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 2: Str. Ghirlandei - Str. Cernișoara - Bd. 

Iuliu Maniu - Str. Apusului

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€274,230.84 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 3: Str. Moinești - Bd. Iuliu Maniu - Str. 

Răsăritului - Str. Murguța

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€9,531,160.41 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 3: Str. Moinești - Bd. Iuliu Maniu - Str. 

Răsăritului - Str. Murguța

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€953,116.04 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564


1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 4: Str. Orșova - Sos. Virtuții - Bd. Uverturii 

- Str. Dreptății

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,098,305.20 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 4: Str. Orșova - Sos. Virtuții - Bd. Uverturii 

- Str. Dreptății

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,098,305.20 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 5: Str. Valea Oltului - Str. Valea Argeșului - 

 Str. Drumul Taberei - Str. Râul Doamnei - Prelungirea 

Ghencea

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€7,377,136.45 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 5: Str. Valea Oltului - Str. Valea Argeșului - 

 Str. Drumul Taberei - Str. Râul Doamnei - Prelungirea 

Ghencea

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€7,377,136.45 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 6: Bd. Constructorilor - Str. George 

Vâlsan - Str. Ceahlău - Calea Crângași

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,090,347.71 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

PT+Execuție Modernizare sistem rutier alei fără denumire, 

între blocuri zona 6: Bd. Constructorilor - Str. George 

Vâlsan - Str. Ceahlău - Calea Crângași

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,090,347.71 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

REABILITARE CALEA VICTORIEI ÎNTRE BD. REGINA 

ELISABETA ŞI PIAŢA VICTORIEI (CU EXCEPŢIA PIEŢEI 

REVOLUŢIEI)

Primăria Municipiului 

București
€1,634,496.92

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare infrastructură stradală, traversare bulevardul 

Magheru (amenajarea străzii, mobilier urban, semaforizare)

Primăria Municipiului 

București
€9,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare infrastructură stradală, traversare bulevardul 

Unirii în dreptul străzii George Georgescu și Sfinții Apostoli 

(amenajarea străzii, mobilier urban, semaforizare)

Primăria Municipiului 

București
€7,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

SF elaborat, Nota de 

comanda PT emisa
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Arheologilor,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€150,078.20 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Arheologilor,inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€150,078.20 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€164,916.04 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€164,916.41 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Dreptății,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€152,085.41 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Dreptății, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€152,085.41 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€132,497.69 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€132,497.69 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€95,048.34 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€95,048.34 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Săndulești,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€93,156.45 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Săndulești, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€93,156.45 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€237,562.61 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€237,562.61 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai pe Bulevardul 

Basarabia, între Șoseaua Mihai Bravu și Șoseaua Dudești 

Pantelimon

Primăria Municipiului 

București
€100,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

In curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat intocmite, fara a fi 

date la semnat. Expropieri

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia 

Generala 

Investitii

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai pe Bulevardul 

Chișinău, între Șoseaua Pantelimon și Bulevardul Basarabia

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

In curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat intocmite, fara a fi 

date la semnat. Expropieri 

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia 

Generala 

Investitii

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai pe Calea 

Călărași, între Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Mircea 

Vodă

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

In curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat intocmite, fara a fi 

date la semnat.  Exproprieri

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia 

Generala 

Investitii

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. 9 Mai,  inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€107,725.84 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. 9 Mai, inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€107,725.84 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Albitei de la Nr. 1N până în 

Drumul Ciorogârla,  inclusiv consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€250,000.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Albitei de la Nr. 1N până în 

Drumul Ciorogârla, inclusiv consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€500,000.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Doniței, inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€397,534.42 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Doniței, inclusiv consultanță și 

cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€397,534.42 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Floarea Galbenă, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€496,506.17 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Floarea Galbenă, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€496,506.17 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Furtunei,  inclusiv consultanță 

si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€170,469.07 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Furtunei, inclusiv consultanță 

si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€170,469.07 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Govodarva,  inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€116,445.62 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Govodarva, inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€116,445.62 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Oncescu,  inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€117,296.87 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Oncescu, inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€117,296.87 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Pădurea Tauzului, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€395,321.17 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Pădurea Tauzului, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€395,321.17 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Sergent Ștefan Crișan,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€183,047.91 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Sergent Ștefan Crișan, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€183,047.91 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Torcătoarelor,  inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€114,956.25 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier str. Torcătoarelor, inclusiv 

consultanță si cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€114,956.25 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€68,898.83 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€68,898.83 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€317,479.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€31,747.90 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Minodora,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€309,382.28 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Minodora, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€309,382.28 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€118,435.28 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€118,435.28 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Timișul de Sus, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€533,563.74 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Timișul de Sus, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€533,563.74 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Valea Roșie,  inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€646,542.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Valea Roșie, inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€646,542.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Valea Roșie,inclusiv 

consultanță și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€646,542.00 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Vidra,  inclusiv consultanță 

și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€515,839.30 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitare sistem rutier Strada Vidra, inclusiv consultanță 

și cote ISC

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€515,839.30 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reabilitarea Bd. Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii, 

cu traversare la Str. George Georgescu

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€13,902,439.02
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Realizare infrastructură / creșterea gradului de 

accesibilitate – zona Măgurele Sector 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti / 

Primăria Municipiului 

București

€30,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Realizarea de strazi cu sens unic pentru fluidizarea traficului
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reamenajarea completa a Bulevardului Mihalache (în 

colaborare cu Primăria Capitalei)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€9,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/#infras

tructura

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea 

Victoriei

Primăria Municipiului 

București
€6,036,585.37

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Bugetul general 

am PMB

https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#infrastructura


1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurare Calea Moșilor între Strada Bărăției și 

Bulevardul Carol

Primăria Municipiului 

București
Calea Mosilor €4,939,024.39

Buget local, fonduri 

europene

SF elaborat, Nota de 

comanda PT emisa;

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurare Str. Ion Câmpineanu, Str. Bărăției (între B-dul 

Bălcescu și Str. Jean Louis Calderon), Str. Jean Louis 

Calderon

Primăria Municipiului 

București

str. Ion 

Câmpineanu
€3,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurare str. Șinei - str. Cladova – str. Brăniștari și 

record la Str. Progresului

Primăria Municipiului 

București
€7,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurarea Pieței Gării de Nord
Primăria Municipiului 

București

Piata Gării de 

Nord
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurarea Pieței Națiunilor Unite
Primăria Municipiului 

București

Piata 

Natiunilor 

Unite

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurarea Pieței Revoluției
Primăria Municipiului 

București
Piata Revolutiei €1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurarea Pieței Unirii
Primăria Municipiului 

București
Piata Unirii €1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reconfigurarea spațiului public din zona Piața Matache
Primăria Municipiului 

București
Piața Matache €1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură Piața Alexandru Lahovari
Primăria Municipiului 

București

Piața 

Alexandru 

Lahovari

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură Piața George Cantacuzino
Primăria Municipiului 

București

Piața George 

Cantacuzino
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Calea Rahovei cu 

Str. Uranus

Primăria Municipiului 

București

intersecție 

Calea Rahovei 

cu Str. Uranus

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Academiei - 

Bd. Regina Elisabeta

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Academiei - 

Bd. Regina 

Elisabeta

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Academiei - 

Str. Biserica Enei

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Academiei - 

Str. Biserica 

Enei

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Academiei - 

Str. Doamnei

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Academiei - 

Str. Doamnei

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Academiei - 

Str. Edgar Quinet

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Academiei - 

Str. Edgar 

Quinet

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU



1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Brezoianu cu 

Str. Matei Millo

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Brezoianu cu 

Str. Matei Millo

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Constantin 

Esarcu cu Str. Episcopiei

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Constantin 

Esarcu cu Str. 

Episcopiei

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. General 

Berthelot cu Calea Victoriei

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

General 

Berthelot cu 

Calea Victoriei

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Lutherană cu 

Str. General Berthelot

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Lutherană cu 

Str. General 

Berthelot

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție str. Matei 

Basarab, Mircea Vodă și Logofătul Udriște

Primăria Municipiului 

București

intersecție str. 

Matei Basarab, 

Mircea Vodă și 

Logofătul 

Udriște

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar intersecție Str. Știrbei Vodă 

cu Str. Lutherană

Primăria Municipiului 

București

intersecție Str. 

Știrbei Vodă cu 

Str. Lutherană

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar Str. Academiei în zona intrării 

Cristian Popișteanu

Primăria Municipiului 

București
Str. Academiei €1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar Str. Arhur Verona între 

Nicolae Golescu și Bd.-ul Magheru

Primăria Municipiului 

București

Str. Arhur 

Verona
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar Str. Ion Câmpineanu între Str. 

Ion Brezoianu și Piața Walter Mărăcineanu

Primăria Municipiului 

București

Str. Ion 

Câmpineanu
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacere infrastructură scuar Str. Piața Amzei între Piața 

Amzei și Str. Mendeleev

Primăria Municipiului 

București

Str. Piața 

Amzei
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Sos. Petricani și 

Sos. Fabrica de Glucoza

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€48,394.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Reorganizarea circulatiei in zona centrala (in interiorul 

inelului principal)

Primăria Municipiului 

București
€616,016.43

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Studiu de 

Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/desfiintare lucrari si 

Proiect Tehnic de Executie inclusiv Asistenta Tehnica din 

partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 

pentru obiectivul de investitii „Suprapunere B-dul Nicolae 

Grigorescu – Splai Dudescu, Etapa II – km. 2+400 – 

Intersectie Calea Vitan Barzesti

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Exista documentatii tehnico-

economice (SF, PT) aprobate; 

Semnat cu Primăria 

Municipiului București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Servicii de elaborare expertiza tehnica (ET) si DALI strada 

Lipscani - tronson cuprins intre strada Smardan si strada 

Eugeniu Carada

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Administratia 

Strazilor Bucureşti

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.2. 

Reconfigurarea/reabilita

rea și modernizarea 

rețelei de străzi 

existente

Tranformarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu in bulevard cu 

sens unic ai alocarea unei benzi speciale pentru transportul 

in comun si masinile de urgenta

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/


1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.3. Reconfigurarea/ 

consolidarea circulației 

rutiere în zonele de 

expansiune

Reconfigurare intersecție Colentina – Fundeni – 

Andronache - Gherghitei

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

În curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat date la semnat la 

administratorul public

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor Pasajul Domnești - Giratoriu suspendat

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

JudeţeanI, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€91,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Finalizare 2021

https://monitoriz

ari.hotnews.ro/st

iri-

infrastructura_ar

ticole-24265920-

centura-capitalei-

proiecte-pasaje-

domnesti-

berceni-oltenitei-

cernica-

autostrada-a0-

videoreportaj.ht

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Cheiul Dâmboviței Unirii-Izvor, Pod Unirii - Pod Izvor

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€5,589,430.89

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Conectare gara Obor cu statie metrou Obor - pasaj 

subteran pietonal

Primăria Municipiului 

București

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

CNCF CFR SA

€35,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Construirea unor poduri

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Bulevardul 

Pallady, în 

Zona Ikea, la 

intersecția cu 

strada Nicolae 

Teclu; la 

intrare pe A2, 

în dreptul 

Străzii Drumul 

Între Tarlale; 

între strada 

Drumul Între 

Tarlale și 

Șoseaua Gării 

Cățelu, peste 

calea ferată

€10,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307933-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-3-

robert-negoita-

adrian-

moraru.htm

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Construirea unui pasaj subteran Șoseaua Chitilei – Calea 

Giulești (în colaborare cu Primăria Capitalei)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/#infras

tructura

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj subteran la intersectia dintre Soseaua 

Virtutii si Calea Crangasi

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€9,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj subteran la intersectia dintre Strada 

Ceahlaul si Calea Crangasi

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj suprateran  la intersectia dintre 

Prelungirea Ghencea - Centura Bucureşti

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj suprateran de-a lungul penetratiei 

Ciurel/ Canal Rosu

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj suprateran la intersectia dintre 

Bulevardul Constructorilor cu Calea Giulesti 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€6,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj suprateran la intersectia dintre 

Bulevardul Iuliu Maniu - Centura Bucureşti (A1)

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€6,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Crearea unui pasaj suprateran la limita cu localitatea 

Chiajna

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Diametrala Nord - Sud etapa a doua - Vasile Parvan - 

Uranus cu pasaj subteran

Primăria Municipiului 

București
€12,320,328.54

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Diametrala Nord - Sud etapa a treia - Artera Coşbuc -

Vistierilor - Progresului

Primăria Municipiului 

București
€4,845,995.89

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Elaborare documentatie tehnica faza SF si PAC pentru 

pasarele pietonale in Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Semnat cu Administratia 

Strazilor Bucureşti; Exista 

documentatii tehnico-

economice (SF, PT) aprobate; 

Semnat cu Administrația 

Străzilor București

Primăria 

Municipiului 

București

https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24265920-centura-capitalei-proiecte-pasaje-domnesti-berceni-oltenitei-cernica-autostrada-a0-videoreportaj.htm
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Execuție lucrări de consolidare/reabilitare Pod Străulești 

peste Lacul Grivița la ieșirea din Bucureștii Noi pe DN1A – 

Șos. București-Târgoviște

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Finalizarea lucrarilor de reparatii la Podul Constanta

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Podul 

Constanţa
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Giratoriu suspendat DNCB-Șos. Berceni + lărgire la 4 benzi a 

centurii

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

JudeţeanI, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€30,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Finalizare 2022

https://monitoriz

ari.hotnews.ro/st

iri-

infrastructura_ar

ticole-24265920-

centura-capitalei-

proiecte-pasaje-

domnesti-

berceni-oltenitei-

cernica-

autostrada-a0-

videoreportaj.ht

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Parcaj acoperit şi zonă de agrement în Str. Panait Cerna, 

adiacent blocurilor M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, 

M14, Sector 3

Primăria Municipiului 

București
€7,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Studiul de fezabilitate a fost 

aprobat, elaborarea 

proiectului tehnic este în 

curs de finalizare

Programul anual 

de investiții

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Parcaj acoperit și zonă de agrement în zona străzii 

Textiliștilor, Sector 3

Primăria Municipiului 

București
€5,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Studiul de fezabilitate a fost 

aprobat, proiectul tehnic a 

fost depus de către Primăria 

sectorului 3

Programul anual 

de investiții

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Parcaj subteran - Uranus - Piața Rahova

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€5,000,000.00
Bugetul sectorului

 Bugetul PMB

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Parcare Str. Dr. Felix Iacob 

Primăria Municipiului 

București
€304,878.05

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare SF, PT, execuție

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Parcare zona Floreasca, Str.Donizetti nr.8-10, sector 1

Primăria Municipiului 

București
€304,878.05

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare SF, PT, execuție

Programul anual 

de investiții

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Parcări subterane conform PIDU „Zona Centrală” [rezervă]

Primăria Municipiului 

București

Piaţa Sălii 

Palatului, 

Strada Toniza 

nr. 7-9, în 

ansamblul 

urban 

Domniţa 

Bălaşa, Piaţa 

Constituţiei, 

Grădina 

Icoanei, zona 

Uranus-Piaţa 

Rahova, în 

cadrul 

ansamblului 

urban complex 

Podul Izvor 

(parcaj 

subteran în 

zona Parc Izvor 

Est; Parcaj 

Subteran 

Splaiul 

Independenţei 

- zona 

Primăriei 

Municipiului 

Bucureşti), 

Pod Mihai 

Vodă

€85,000,000.00 PPP

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj Calea 13 Septembrie – Tudor Vladimirescu

Primăria Municipiului 

București
€5,790,554.41

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj Doamna Ghica, Faza SF, aprobare indicatori tehnico-

economici prin HCGMB nr. 4/31.01.2019

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Faza SF, aprobare indicatori 

tehnico-economici prin 

HCGMB nr. 4/31.01.2019

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj sub/suprateran sos. Iancu de Hunedoara si Stefan 

Mare - Calea Dorobantilor, Calea Floreasca, str. Tunari ( str. 

Barbu Vacarescu)

Primăria Municipiului 

București
€10,041,067.76

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran bd. Ferdinand I cu Iulia Hasdeu

Primăria Municipiului 

București
€4,106,776.18

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj subteran DN1 în zona str. Elena Văcărescu - str. 

Const. Dobrogeanu Gherea si Imbunatatirea soselei 

Nordului si strazii Elena Vacarescu cu pasaj subteran 

pentru tramvai

Primăria Municipiului 

București
€27,720,739.22

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj subteran intre sos. Grozavesti – Bd. Geniului – Bd 

Iuliu Maniu - Razoare

Primăria Municipiului 

București
€186,242,299.79

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran Pache Protopopescu - Sos Iancului

Primăria Municipiului 

București
€41,067,761.81

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran Piața Iancului pe Șoseaua Mihai Bravu

Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran Piata Presei Libere

Primăria Municipiului 

București
€4,605,749.49

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București
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1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran pietonal Piata Romana (nou)

Primăria Municipiului 

București
€21,149,897.33

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj subteran Șos. Nordului – Str. Elena Văcărescu

Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasaj suprateran DNCB peste DN1A la Mogoșoaia

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

JudeţeanI, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€68,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare
Finalizare aprilie 2022

Lista de proiecte 

-Strategia 

Judetului Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj suprateran sos. Mihai Bravu la intersectia cu bd. 

Ferdinand I si Sos. Iancului

Primăria Municipiului 

București
€21,868,583.16

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

In curs de elaborare 

documentatie de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI, 

NC+TP semnate, NJ valoare si 

referat intocmite, fara a fi 

date la semnat.

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaj suprateran sos.Colentina la intersectia cu str.Doamna 

Ghica

Primăria Municipiului 

București
€17,453,798.77

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaje rutiere subterane Șos. Grozăvești – Bd. Geniului – 

Șos. Progresului / Șoseaua Panduri

Primăria Municipiului 

București
€75,000,000.00

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasaje subterane pe sos. Chitilei in zona strazii Godeanu 

(complex Coloseum)

Primăria Municipiului 

București
€7,823,408.62

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Pasajele subterane la intersecția Șos. Mihai Bravu cu Calea 

Dudești, respectiv Calea Vitan

Primăria Municipiului 

București
€55,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Pasarelă pietonală în zona Politehnica

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Penetratie Splaiul Independentei Ciurel ce include 3 pasaje 

supraterane

Primăria Municipiului 

București
€123,203,285.42

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Podul rutier Petricani

Primăria Municipiului 

București
€5,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

https://www.pm

b.ro/interes-

public/arhiva/get

-press-releases-

menu/2020/564

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Reabilitare poduri și pasaje

Primăria Municipiului 

București
€7,723,577.24 Execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Reabilitarea Pasajului Unirii

Primăria Municipiului 

București
€5,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Reparații capitale pod beton (Podul Mare) Parc Cișmigiu

Administrația Lacuri, 

Parcuri și Agrement 

București

€630,081.30
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de elaborare proiect 

tehnic

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor
Reparații capitale Pod beton Parcul Tineretului

Primăria Municipiului 

București
€792,682.93 Execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Servicii de elaborare documentatie tehnica Revizuire Studiu 

de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Pasaj 

Doamna Ghica"

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Exista documentatii tehnico-

economice (SF, PT) aprobate; 

Semnat cu Primăria 

Municipiului București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Servicii de proiectare DALI pentru reabilitare si consolidare 

la podul Insula si Pasajul Pod Grant, inclusiv completare 

expertiza la pasaj Pod Grant

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Exista documentatii tehnico-

economice (SF, PT) aprobate; 

Semnat cu Administrația 

Străzilor București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.1.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

RUTIERE

1.1.4. Modernizarea 

podurilor și pasajelor

Supralargire str. Gherghitei cu pasaj sub/suprateran sos. 

Colentina - sos. Fundeni

Primăria Municipiului 

București
€12,156,057.49

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Amenajare zona agrement de la Pasajul Lujerului zona CFR 

și Gara CFR Cotroceni

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,666,666.00 Buget local

SF;

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Amenajarea de 6 statii intermodale (Piata Unirii, Gara de 

Nord, Gara Progresu, Gara obor, Petricani, Razoare)

Primăria Municipiului 

București
€24,640,657.08

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564
https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/564


1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Conectare gara Obor cu statie metrou Obor- tunel de tren 

pe sub strada Ziduri Mosi

Primăria Municipiului 

București

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

CNCF CFR SA

€150,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Construcția Eurogării de Nord 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€25,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Construirea unor staţii de centură mari cu rol de centre 

multimodale (de exemplu: în Nord în zona Chitila -

Mogoşoaia, în Sud zona Bragadiru – Giurgiului, în Vest zona 

Militari - Chiajna, în Est zona Pantelimon – Colentina)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Gări din rețeaua feroviară națională: Crearea de statii 

intermodale de metrou tren urban: Zona Pipera: Gara 

Baneasa, Pipera Nord, Petricani, Gata de Nord, Basarab si 

Republicii, zona Militari: Prelungirea M3 pana la Centura 

Bucureşti  (statia MIlitari Centura), Prelungirea M2 cu 

statie la suprafata Berceni II, 

Primăria Municipiului 

București

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

CNCF CFR SA

€180,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

https://inclusiv.r

o/trenul-urban-

tramvai-

Bucureşti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Modernizarea Garii de nord prin transformarea partiala in 

gara de tranzit, cu rol de pol intermodal principal pentru 

Bucureşti si centru cultural/comercial atractiv, cat si prin 

regenerarea urbana a "cartierului garii" (strămutarea în 

afara orașului a depoului de locomotive și a reviziilor de 

vagoane Grivița și Basarab), 

Primăria Municipiului 

București
Gara de Nord €15,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Brosura PENTRU 

O MOBILITATE 

DURABILĂ ÎN 

AGLOMERĂRILE 

URBANE

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Modernizarea Gării Obor (inclusiv creșterea frecvenței de 

trenuri metropolitane) – nod intermodal 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€45,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Reconstruirea Gării Progresul sub forma unui nod 

intermodal cu P&R 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€35,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.1. Modernizarea 

gărilor existente și 

transformarea lor în 

noduri intermodale

Revitalizarea Gării Titan – transformare nod intermodal cu 

P&R

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€45,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

- Tren metropolitan B. Gara de Vest - Chiajna – Domnesti – 

Gradinari (19 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

- Tren metropolitan B. Gara Titan Sud ( Republica) – 

Tanganu (12 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Amenajarea, în toate stațiile feroviare și punctele de oprire 

(halte) din jurul orasului, a unor parcări pentru biciclete, 

motociclete și autoturisme, pentru facilitarea sistemului 

”P&R”.

CFR €5,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Brosura PENTRU 

O MOBILITATE

DURABILĂ ÎN 

AGLOMERĂRILE

URBANE

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Centura feroviară a Bucureștiului- Modernizarea 

infrastructurii feroviare CFR existente in scopul folosirii 

trenului urban - exceptie centurii feroviare de est 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€160,000,000.00

Fonduri europene 

POR (98%); 

parteneriat Primăria 

Municipiului 

București-MT (CFR)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

https://inclusiv.r

o/trenul-urban-

tramvai-

Bucureşti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Conexiune cu calea ferata subterana (Gara de Nord - Obor) - 

 10 km

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€750,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Conexiune cu calea ferata subterana (Gara de Nord - 

Progresul) - 20 km

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€1,250,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Deschiderea circulatiei feroviare Bucureşti-Videle-Giurgiu si 

refacerea podului Vidra-Gradistea

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€12,402,464.07

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Dezvoltarea Centurii feroviare de Est (Pantelimon – 

Bucureşti Sud – TN Berceni)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Dezvoltarea Centurii feroviare de Nord (Bucureşti Nord – 

Băneasa – Pantelimon)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Dezvoltarea Centurii feroviare de Sud (TN Berceni – Berceni 

– Jilava)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

https://inclusiv.ro/trenul-urban-tramvai-bucuresti/
https://inclusiv.ro/trenul-urban-tramvai-bucuresti/
https://inclusiv.ro/trenul-urban-tramvai-bucuresti/
https://inclusiv.ro/trenul-urban-tramvai-bucuresti/
https://inclusiv.ro/trenul-urban-tramvai-bucuresti/


1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Dezvoltarea Centurii feroviare de Vest (Bucureşti Nord – 

Domneşti – Jilava de pe traseul Gara de Nord – Domneşti – 

Măgurele – Jilava)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Dezvoltarea şi implementarea ulterioară conceptului de 

subtraversare feroviară a Capitalei din Gara de Nord către 

aceste centre multimodale

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Flota pentru extinderea transportului metropolitan pe 

infrastructura feroviara (Achizitia a 50 de rame electrice cu 

autonomie)

Primăria Municipiului 

București, ADITPBI
€400,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Inserţii de cale ferată supraterană pe infrastructura 

existentă în Bucureşti (ex: staţie la Mall Afi Cotroceni) 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Introducerea unui nou concept de intersecție auto în zona 

DN Centura Bucureşti

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€75,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Linie feroviară nouă Snagov – București (Obor)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€180,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizare retea ferovira Bucuresti - Craiova (209 km) €994,800,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Retea TEN-T Core

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizare și electrificare infrastructură feroviară 

București – Vințu de Jos via Pitești – Sibiu
€1,247,100,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizare și electrificare infrastructură feroviară 

Centura feroviară a Bucureștiului (Est) - sectorul Gara 

Progresu – Ramificația Pasărea

€172,600,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizare si electrificare retea ferovira Giurgiu Frontiera 

- Bucuresti (96 km)
€687,400,000.00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Retea TEN-T Core

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizarea infrastructurii feroviare aferente 

Complexului feroviar Bucureşti Nord (156,055 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizarea infrastructurii feroviare aferente Inelului 

Feroviar al Bucureştiului (316,323 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizarea infrastructurii feroviare aferente legaturilor 

cu Inelul Feroviar al Bucureştiului  (133,348 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - 

Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (Faza I și II)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€150,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Modernizarea si reabilitarea Complexului feroviar Bucureşti 

Nord * Legatura subterana Gara de Nord-Gara Progresu * 

Legatura subterana Gara de Nord-Gara Obor

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€4,106,776.18

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Program integrat pentru dezvoltarea transportului 

metropolitan pe șină și conectarea cu transportul urban - 

modernizarea centurii verzi de cale ferată si a liniilor de cale 

ferata radiale pentru introducerea de servicii de transport 

feroviar metropolitan

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor - CFR

€100,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Reabilitarea și modernizarea Inelului de Vest al 

Bucureștiului (Gara de Nord - Progresul)- 20 km

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€240,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Reabilitarea și modernizarea liniei feroviare Snagov – 

București (Gara de Nord) - 10 km

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€60,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Studiu de fezabilitate pentru implementarea măsurilor 

necesare pentru funcționarea sistemului ERTMS pe 

tronsonul de cale ferată Predeal-București-Constanța și 

extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua de transport 

feroviar primar

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale 

ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontiera 

Giurgiu Nord

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Studiu de Fezabilitate pentru 

modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de 

Nord București

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR



1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Studiu privind îmbunătățirea serviciilor de transport public 

de călători pe cale ferată (Centura feroviară a Capitalei), în 

vederea integrării cu transportul public existent

  PMUD – feroviar –

  Proiecte propuse in studiu – statii, treceri de cale ferata, 

operator transport urban

  Reabilitare linie de cale ferata Bucureşti – Snagov– studiu 

de oportunitate realizat Primăria Municipiului București

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov
€15,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

In curs de incheiere protocol 

cu Metrorex 

 Colaborare cu Metrorex 

pentru proiectele de metrou 

– extindere Pipera, extindere 

Berceni

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Studiul de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale 

ferată București Nord – Craiova

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren metropolitan B. Gara de Nord – B. Băneasa – B. Gara 

Obor (24 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren metropolitan B. Gara de Nord – B. Gara de Vest - Jilava 

- B. Progresu (31 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren metropolitan B. Gara de Nord - Mogoșoaia – Voluntari 

– Jilava - B. Progresu (60 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren metropolitan B. Gara de Vest - Chiajna / Chitila – 

Snagov / Moara Vlăsiei (54 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TM04 - Gara de Nord - 

Chitila - Scroviștea

Primăria Municipiului 

București
€15,400,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TM05 - Gara Obor - 

Brănești - Islaz

Primăria Municipiului 

București
€9,500,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TM06 - Gara de Nord - 

Chiajna - Grădinari

Primăria Municipiului 

București
€8,500,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan Bucuresti Ilfov TM08 - Gara de Nord - 

Sabareni

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TU01 - Gara Obor - 

Chiajna - Gara de Vest

Primăria Municipiului 

București
€9,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TU02 - Gara de 

Nord/Basarb - Gara de Vest - Gara Progresul

Primăria Municipiului 

București
€54,700,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Tren Metropolitan București Ilfov TU03 - Gara de Vest - 

Stația Vasile Milea

Primăria Municipiului 

București
€14,500,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Utilizare linii industriale pentru servicii de tren urban si 

metropolitan (15 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, CFR

€10,000,000.00

fonduri externe 

nerambursabile 

alocate prin 

Programul CEF-

Transport(MIE).

CFR

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.2. Revitalizarea 

transportului feroviar 

regional și metropolitan

Valorificarea magistralei 800 pentru transport 

metropolitan, prin amenajarea de noi stații pe traseul Gara 

de Nord – Gara Basarab – Gara Aurel Vlaicu – Gara Pipera – 

Dragonul Roșu – Dobroești Pantelimon – Brănești – 

Fundulea

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor/CFR, 

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean

€150,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.3. Creșterea 

capacității de operare a 

aeroporturilor Capitalei

Construirea conexiunii rutiere dintre A3 și Aeroportul 

Internațional Henri Coandă

Primăria Municipiului 

București/Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

Devierea 

traficului de 

tranzit și cel 

pentru 

aeroport spre 

noua 

autostradă A3, 

proiectată 

pentru viteze 

mari pe 

distanțe lungi. 

 Stadiu: 

Situatie la 

30.11.2018 - 

Elaborare 

Studiu de 

fezabilitate si 

proiect tehnic 

pentru Drum 

de mare viteza 

Legatura A3 - 

Aeroportul 

Henri Coanda - 

Respins

€22,000,000.00
Buget de stat, 

fonduri europene

Situatie la 30.11.2018 - 

Elaborare Studiu de 

fezabilitate si proiect tehnic 

pentru Drum de mare viteza 

Legatura A3 - Aeroportul 

Henri Coanda - Respins

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.3. Creșterea 

capacității de operare a 

aeroporturilor Capitalei

Cresterea capacitatii aeriene de interventie la nivelul 

Municipiului Bucureşti -cumpararea a 2 elicoptere usoare 

de survol permanent si monitorizare aeriana a Mun. 

Bucureşti precum si a 1 elicopter destinat interventiilor in 

cazuri de urgenta (incendii, cutremure, inundatii etc.)

Primăria Municipiului 

București
€176,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.3. Creșterea 

capacității de operare a 

aeroporturilor Capitalei

Extinderea Aeroportului ”Henri Coandă” 

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean

€100,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=accesib

ilitate-feroviara-

aeriana

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.3. Creșterea 

capacității de operare a 

aeroporturilor Capitalei

Introducerea unor noi rute de zbor, a unor noi companii 

aeriene si cresterea frecventei zborurilor

Primăria Municipiului 

București
€120,000,000.00

POIM, Fonduri 

europene/ fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana


1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.3. Creșterea 

capacității de operare a 

aeroporturilor Capitalei

Repunerea în funcțiune a Aeroportului Băneasa (potențial 

pentru curse naționale)

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean

€50,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=accesib

ilitate-feroviara-

aeriana

1.	ORASUL CONECTAT

1.2.	CRESTEREA 

ACCESIBILITATII 

FEROVIARE ȘI AERIANE

1.2.4. Îmbunătățirea 

conexiunilor între 

Capitală și Aeroportul 

Internațional ”Henri 

Coandă”

Magistrala 6 de metrou pentru legatura retelei de metrou 

cu Aeroportul Henri Coanda Otopeni (14,2 km, 12 statii)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor/Metrorex

€1,530,000,000.00

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Achiziția de material rulant pentru M5 Râul Doamnei – 

Pantelimon (43 trenuri cu 6 vagoane)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€338,000,000.00
POIM, imprumut 

BEI, buget de stat
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Achizitia de material rulant pentru Magistrala 5 de metrou 

Drumul Taberei Pantelimon

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor/Metrorex

€99,383,983.57

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Achizitionare rame metrou

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor/Metrorex

€30,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Completare M5 Eroilor – Universitate – Piața Iancului

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€100,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Construcția și punerea în funcțiune a liniei M4 - faza a doua 

(Gara de Nord - Progresul), inclusiv material rulant

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€950,000,000.00
Fonduri europene, 

buget de stat

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

SPF finaizat (aviz CTE 

Metrorex 21.05.2018, aviz 

CTE MT 09.08.2018)

 In curs de realizare faza a 2 a 

- Selectia Optiunii;

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Construcția și punerea în funcțiune a liniei M5

 (cod PMUD Comp-6)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

10km

 Stadiu: SPF 

finaizat (aviz 

CTE Metrorex 

21.05.2018, 

aviz CTE MT 

09.08.2018)

 In curs de 

realizare faza a 

2 a - Selectia 

Optiunii

€950,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Documentația pentru 

procedura de achiziții publice 

pentru studiul de fezabilitate 

este în curs de aprobare la 

SECO (Secretariatul de Stat 

pentru Afaceri Economice – 

Consiliul Federal Elvețian) 

 Stadiu: /

"Finalizarea coridorului Nord-

Sud are un impact puternic 

asupra dezvoltării zonei de 

sud a Bucureștiului, cu o 

densitate mare a populației. 

Proiectul poate fi gata de 

implementare în 2019 și 

finalizat în 2025.

 Stadiu: /"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Construcția și punerea în funcțiune a liniei M6, inclusiv 

material rulant

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€1,055,000,000.00

Fonduri europene, 

credit JICA, buget 

de stat

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Licitatie, achizitie proiectare 

si executie lucrari de 

structura, lot1.2, intre statiile 

Tokyo - Aeroport Otopeni, 

lansata in SEAP

"Linie nouă de metrou - 

Magistrala M6 - legătură cu 

Aeroporturile - Băneasa 

(național) și Otopeni 

(internațional), cu linia M4 și 

gara centrală (Gara de Nord) - 

 posibilitate pentru extindere 

până la Gara Progresu 

(Magistrală Nord-Sud).

 Stadiu: Lictatie, achizitie 

proiectare si executie lucrari 

de structura, lot1.2, intre 

statiile Tokyo - Aeroport 

Otopeni, lansata in SEAP"

"14km, 12 stații Proiectul 

tehnic și dosarul de licitație 

sunt pregătite pentru 

începerea construcției / 

aprobarea din partea 

Guvernului Japonez este 

necesară în conformitate cu 

PMUD-BI

https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-feroviara-aeriana


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Construirea Magistralei 8 de metrou – Semi-inelul Sud 

Crângași – Dristor 2 (19 km , 18 stații)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€ 1.805.000.000,00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Data Center Disaster Recovery pentru rețeaua de metrou 

din București

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€970,000,000.00

Fonduri europene, 

buget de stat, 

împrumut BEI

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Eroilor – Iancului – orizont 

2023; Stadiu: In pregatire 

documentatia de atribuire a 

contractului de proiectare

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Dezvoltarea M-7 Rahova – Colentina 

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€2,700,000,000.00 Buget de stat

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Proiectare: Linie noua de 

metrou, diagonala intre 

cartierele foarte aglomerate 

SudVest (Rahova) si NordEst 

(Colentina), prin centrul 

orașului (Piața Unirii)

 Stadiu: /"În funcție de 

rezultatele studiului de 

fezabilitate și disponibilitatea 

unor surse suplimentare de 

finanțare se estimează 

începerea execuției cu grad 

de realizare 33% ~ 1 mld. 

EUR până în 2030

 Stadiu: /"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extensii linii de metrou: Pipera, Pacii - Linia de Centura 

Vest, Berceni (IMGB), Straulesti - Mogosoaia

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€121,971,252.57

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere linie de metrou Pacii Militari Comp-4

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€300,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Extindere 4 statii si 3,7 km 

 Va asigura servicii de 

transport si accesibilitate 

optimizata cu TP pentru 

polul comercial si tertiar si va 

reduce utilizarea 

autoturismelor; Nu are 

studiu de fezabilitate

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere linie metrou Berceni Comp-3

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€50,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Extindere 1 stație suprateran 

in zona Berceni (in sarcina 

Primariei Sector 4 Bucureşti)

 Primaria Sector 4 Bucureşti a 

realizat Studiul de 

Fezabilitate pentru 

"Edificarea unei stații de 

metrou la nivel suprateran 

situată între stația de metrou 

Berceni și Șoseaua de 

Centură"

 Se afla in licitatie - 

proiectare+executie

 METROREX asigura suport 

tehnic

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere linie metrou Gara de Nord – Progresul

 (Magistrala 4) Comp-5

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€1,531,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Finalizarea coridorului Nord-

Sud are un impact puternic 

asupra dezvoltării zonei de 

sud a Bucureștiului, cu o 

densitate mare a populației 

si cerere de mobilitate in 

crestere

 A fost finalizat Studiul de 

Fezabilitate, s-au demarat 

procedurile aferente 

obținerii acordului de mediu. 

Aplicația de finanțare pentru 

realizarea proiectului este 

preconizat a se depune pînă 

la sfârșitul anului 2020. 

 Implementarea proiectului: 

2021-2026

 Proiectul va întregi legătura 

nord – sud prin realizarea 

continuității Liniei 6 de la 

Aeroportul Otopeni – 

Aeroportul Băneasa – Gara 

Băneasa cu Linia 4 la 1 Mai - 

Gara de Nord – Gara 

Progresu, creându-se astfel 

posibilitatea parcurgerii 

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere linie metrou Pipera Comp-3

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€100,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Extindere 2 stații și 1.6 km

 Va asigura servicii pentru 

nodul comercial și industrial 

și va reduce utilizarea 

autoturismelor.

 Propus pentru 2020 - 2027

 (in pregatire documentatie) 

 În funcție de disponibilitatea 

fondurilor, proiectul poate fi 

gata de implementare în 

2020 și finalizat în 2027.

PMUD



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere M1 către A1, inclusiv terminal intermodal

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€70,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere M2 spre DNCB (Berceni), inclusiv terminal 

intermodal

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€125,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extindere M4 spre Mogoșoaia

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€125,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Extinderi M2 spre Petricani, M3 spre DNCB, inclusiv 

terminal intermodal

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€150,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Înlocuire scări rulante Pasaj Obor - Moșilor

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.D.P. Sector 2

€379,675.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Integrarea sistemului de control acces pe Magistrala 4 (10 

staţii)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€9,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Este necesar a se continua 

Modernizarea sistemului de 

control acces pe Magistrala 

4, în vederea asigurării 

integrării acestuia cu cel deja 

modernizat și asigurării 

condițiilor de siguranță 

pentru situații de urgență;

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Linia de metrou Magistrala 5, secțiunea Râul Doamnei, 

Valea Ialomiței, Eroilor (7 km, 10 statii, 1 depou)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€291,000,000.00 POIM PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

M-2 Extindere din staƫia Pipera, inclusiv material rulant

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€200,000,000.00
Fonduri europene, 

buget de stat

In discutii cu Jaspers pentru 

pregatire SF
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

M-3 Extindere din staƫia Păcii, inclusiv material rulant

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€300,000,000.00
Fonduri europene, 

buget de stat

In discutii cu Jaspers pentru 

pregatire SF
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Magistrala 4 racordul 2 – Sectiunea Parc Bazilescu – 

Straulești

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€58,000,000.00 POIM PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Magistrala 5 de metrou, Tronson 1 Drumul Taberei-

Universitate

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

############ €128,131,416.84

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD, Metrorex

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Magistrala 5 de metrou, Tronson 2 Universitate-Pantelimon

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€152,566,735.11

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD, Metrorex

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Magistrala 5. Secţiunea Eroilor (PS Operă) - Piaţa Iancului

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€547,000,000.00

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

 Aplicația de finanțare pentru 

realizarea proiectului - până 

la sfârșitul anului 2021.

 Estimarea implementării 

proiectului: 2022-2027

 Va asigura continuarea 

dezvoltării Magistralei 5 de la 

estul la vestul orașului, va 

asigura conexiunea la stația 

Eroilor cu Linia 1 și 3, la Stația 

Hașdeu cu Linia 4 Gara de 

Nord – Gara Progresu, la 

Stația Universitate cu Linia 2 

și la Stația Piața Iancului cu 

Linia 1.

PMUD, Metrorex



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Magistrala 5. Secţiunea Iancului - Pantelimon

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€300,000,000.00

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Se află în desfășurare licitația 

pentru servicii de proiectare 

pentru:

 revizuire Studiu de 

Fezabilitate ;

 · Întocmirea documentației 

necesare pentru PUZ și 

evaluarea strategică de 

mediu și a documentației 

pentru obținerea acordului 

de mediu; 

 · Întocmirea Raportului de 

Schimbări Climatice; 

 · Întocmirea, pe baza 

Studiului de Fezabilitate, a 

Proiectelor tehnice pe 

specialităţi sau grupe de 

specialități;

 · Asistență tehnică pentru 

depunerea cererii de de 

finanţare ;

 · Întocmirea documentației 

tehnice și a documentelor de 

achiziție

 · Asistență tehnică în faza de 

licitație și în timpul 

PMUD, Metrorex

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Modernizare stații de metrou pe M2

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor/Metrorex

€45,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
Proiectul poate include, indirect, componente legate de reabilitarea seismică a clădirilor/ infrastructurii publice (conform programulul 5.1. "Creșterea rezilienței fondului construit la hazarde"PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Modernizarea instalațiilor de control acces (41 de statii)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€30,000,000.00 POIM PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Modernizarea instalaţiilor de ventilaţie în 35 de staţii

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€40,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Este necesar a se continua 

modernizarea instalațiilor de 

ventilație pentru care au 

drept scop asigurarea 

condițiilor optime de 

funcționare a utilajelor, 

echipamentelor și 

instalațiilor care deservesc și 

participă la circulația 

călătorilor, cât și a unui 

microclimat corespunzător, 

situat în zona de confort, 

pentru pasagerii și personalul 

de exploatare aflat în diverse 

spații subterane. De 

asemenea, instalațiile de 

ventilaţie servesc și la 

evacuarea fumului în situații 

de incendiu

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Prelungirea magistralei M5 de metrou – tronsonul Eroilor – 

Piața Iancului (4.5 km – 6 stații)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€ 1.530.000.000,00

Bugetul de stat, 

fonduri 

nerambursabile, 

imprumuturi, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Reabilitare infrastructură de metrou ( stații, interstații, 

depouri) [rezervă]

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€510,000,000.00 Buget de stat

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- In discutii cu Jaspers pentru 

pregatire SF

 Selectat consultant pentru 

intocmitre Termen de 

referinta si suport in 

evaluarea ofertelor viitoare

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Reabilitare sistem de informare dinamică şi semnalistică în 

51 de staţii

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€28,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Modernizarea sistemului de 

informare dinamică a 

călătorilor și dotarea cu 

panouri de informare la nivel 

peron și vestibul, a 

peroanelor cu borne SOS, a 

vestibulelor cu info- 

chioșcuri, sistem audio 

pentru peroane, vestibule și 

spații tehnice pentru 23 de 

stații de pe magistralele 1, 2, 

3 și TL de metrou, inclusiv 

pasajele de corespondență, 

updatarea software-ului și 

upgradarea echipamentelor 

la nivel central și local.

 Aceasta este necesară 

pentru:

 - emiterea de mesaje 

informative și educative 

către publicul călător al 

metroului  bucureștean;

 - coordonarea sistemului de 

informare dinamică a 

călătorilor dintr-un punct 

central (Dispecerat Central);

 - coordonarea și îndrumarea 

accesului călătorilor în 

rețeaua existentă de 

transport cu metroul;

 - îmbunătățirea evacuării în 

caz de necesitate (incendiu, 

evacuare forțată etc.) prin 

transmiterea de mesaje 

PMUD



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Reabilitarea staţiilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni – 

Pipera  (faza a II a) Comp-3

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€150,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Se află în curs de realizare, 

împreună cu JASPERS, 

termenii de referință pentru 

achiziția serviciilor de 

realizare a studiului de 

fezabilitare pentru 

reabilitarea stațiilor aferente 

Liniei 2.

 Finalizarea documentației de 

achiziție a serviciilor de 

realizare a studiului de 

fezabilitare pentru 

reabilitarea stațiilor aferente 

Liniei 2 și a aplicației de 

finanțare pentru acestea 

până la sfârșitul anului 2020.

 Aplicația de finanțare pentru 

realizarea proiectului - 

depunere pînă la sfârșitul 

anului 2021.

 Implementarea proiectului: 

2021-2026

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Realizare linie metrou M7 Bragadiru – Voluntari (26 km, 27 

statii, 2 depouri)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor 

 Metrorex

€2,470,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Planul 

investitional de 

transport 2021-

2030

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Servicii de proiectare specializată în scopul obținerii 

Studiului de fezabilitate pentru edificarea unei stații de 

metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou 

Berceni și Soseaua de Centură

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului București
€943,704.55 Buget local SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.1. 

Extinderea/reabilitarea 

și modernizarea rețelei 

de metrou și a parcului 

de material rulant

Servicii noi metrou M4 din Străulești

 Stadiu: Servicii noi de metrou, incepand cu anul 2017, luna 

martie - HUB Straulesti

 Park&ride neinclus inca in sistemul de tarifare integrat cu 

transportul public cu troleibuz si autobuz regional.

 Legatura tramvai-metrou nu exista, fiind realizata 

integrarea cu troleibuz si autobuz urban si regional

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Metrorex

€10,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Integrarea cu noile trasee de 

transport public din Județul 

Ilfov (C-8)

 Stadiu: Reconfigurarea 

rutelor regionale de 

transport public pentru 

asigurarea intermodalitatii cu 

reteaua de tramvai si metrou 

a fost realizata si este in 

continuare in analiza

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitia a 100 de tramvaie din gama  27-36 m
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 204,678,648.58

Programul 

Operațional Regiona
Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitia a 100 de troleibuze noi cu autonomie
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 51,878,388.62 Fondul de Mediu Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziție 100 de troleibuze
Primăria Municipiului 

București
€51,869,918.70

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitie 170 tramvaie C4

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€340,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Achiziție tramvaie pe liniile 

modernizate (sau în 

extensie); caiet de sarcini in 

curs de elaborare

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitie 200 tramvaie

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Achiziție 

tramvaie pe 

liniile 

modernizate 

(sau în 

extensie); 

caiet de sarcini 

elaborat

€400,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitie 400 autobuze ecologice C12

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€100,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Studiu de oportunitate in 

curs de elaborare - Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziție autobuze articulate – BRT

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€23,000,000.00
Buget local, Buget 

național

Cumpărarea de autobuze 

articulate, de mare capacitate

 Stadiu: /

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziție material rulant tramvai rapid

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€286,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziție material rulant tramvai rapid (cod PMUD

Comp-8)

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Primăria 

Municipiului București

€286,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total 

coborâtă (obiectiv eșalonat pe 4 ani) - 40 buc

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€75,163,039.00
Buget local (integral 

sau parțial)

Termen - 2022; Aprobat de 

CA în data de 25.02.2019

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitionare 100 tramvaie gama 27 sau 18 m
Primăria Municipiului 

București
€32,000,000.00 Buget local PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achizitionare 200 troleibuze cu independenta de 20 km C10

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€50,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Studiu de oportunitate in 

curs de elaborare - Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziționare 55 de vehicule (electrice, hibrid și pe bază de 

GPL) pentru Poliția Locală
Politia Locală €609,756.10

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziționarea a 100 tramvaie necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 

40, 41 și 55 

 8 proiecte- finantare POR 3.2 

 (Cod PMUD – C4)

Primăria Municipiului 

București, Direcţia 

Management Proiecte şi 

Finanţări Externe 

(DMPFE)

€220,000,000.00

Aplicatie - mai 2018

 Contractele de 

finantare ian. 2019

Semestrul I - 2020 PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Achiziționarea de material rulant tramvaie"Stadiu: 

 Contract de finantare POR - 100 tramvaie din gama 36 m 

 *linia 55 - Contract de finantare nr 3442/29.10.2018 

 * linia 40 - Contract de finantare nr 3647/28.12.2018

 *linia 1 - Contract de finantare nr 3807/24.05.2019

 *linia 10 - Contract de finantare nr 3817/24.05.2019

 * linia 21 - Contract de finantare nr 3808/24.05.2019

 *linia 25 - Contract de finantare nr 3818/24.05.2019

 *linia 32 - Contract de finantare nr 3806/24.05.2019

 * linia 41 - Contract de finantare nr 3819/24.05.2019

 Licitatie de achizitie in desfasurare

 Inclus in Lista I – proiect 1"

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€635,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Conectarea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€12,400,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Conectarea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii 

 (cod PMUD C-1

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

Grup 1: Pţa. 

Unirii (Pţa. Sf. 

Vineri 

terminus) - 

Republica

 · A1 B-dul 

Corneliu 

Coposu si 

Calea 

Calarasilor 

intre Str Sf 

Vineri si Str 

Traian

 · A2 Calea 

Calarasilor 

intre Str Traian 

si P-ta 

Hurmuzachii

 · C1 B-dul 

Basarabia intre 

B-dul Chisinau 

si P-ta 

Hurmuzachi

 · C2 B-dul 

Basarabiei 

intre B-dul 

Chisinau si 

Bucla de 

intoarcere 

tramvai 

"Republica"

"Grup 2: 

Ștefan cel 

Mare - Pipera 

€216,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Obținerea unei funcționări 

robuste și fiabile la nivele de 

calitate echivalente, de-a 

lungul întregii rețele.

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Conectarea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii (cod 

PMUD C-1)

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București, 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Înființarea 

unei extensii 

de 1,3 km a 

liniei de 

tramvai prin 

Piața Unirii 

care va face 

posibilă 

conexiunea 

liniei de 

tramvai din 

zona de sud-

vest cu cea de 

nord-est a 

orașului, 

oferind un 

transport 

public 

îmbunătățit 

de-a lungul 

viitorului 

coridor M7.

Proiect 

necesar 

pentrtu 

reconectarea 

retelei de 

transport cu 

tramvaiul si 

cresterea 

numarului de 

calatori

€12,400,000.00
Buget local, fonduri 

europene

In curs de stabilire: solutia 

tehnica si intocmire SF
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Constructia liniei de tramvai Titan - Piața Delfinului - 

Doamna Ghica - Petricani - Pipera, in colaborare cu 

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€35,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Constructie Autobaza ecologica Giulesti
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Constructie integrata Autobaza, Depou si unitate de 

Exploatare si Reparatii Titan

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 140,528,454.47

Ministerul Mediului 

si Administratia 

Fondului pentru 

Mediu

Propunere de proiect STB

https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Construire infrastructură de tramvai și introducere linie de 

tramvai pe ruta Eroii Revoluției - Viilor - Calea Rahovei - 

Strada Uranus - Strada Izvor - Vasile Pârvan - Calea Plevnei - 

Bulevardul Dinicu Golescu - Gara de Nord (Masterplan 

adaptat)

Primăria Municipiului 

București
€150,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Construire stații încărcare rapidă la capete de linie C10

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€4,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Complementar achiziției de 

autobuze electrice din 

fonduri POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Delimitarea unei benzi de tramvai pe Bulevardul Regina 

Maria

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=transpo

rtul-public

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Executia de linii noi de tramvai pentru completarea si 

eficientizarea sistemului și reabilitarea strazilor adiacente: 

78,3 km tramvai si 62,6 km infrastructura stradala 

adiacenta inclusiv 15 substatii electrice

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€119,075,975.36

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extindere linii de tramvai pentru conectare metropolitana

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Extindere cu 

aprox. 41 km 

cale dubla 

liniile 

 - 1,10 – 

Romprim - 

Popesti – 

Leordeni 4,5 

km 

 - 5 – Bdul 

Aerogarii – Sos 

Straulesti – 6 m

 - 32 – Depou 

Aleandria- 

Bragadiru – 7 

km 

 - 40 – Titan – 

Anglel Saligny -

0,5 km

 - 41 Ghencea 

– Prelungirea 

Ghencea- 6 km 

(inclus in 

proiect 18)

 - 45 – Mezes – 

Remat Chitila 7 

km 

 - Conexiune 

Unirii – Pta Sf 

Vineri – 1,3 km 

(PMUD)

 - Piata Presei 

Libere- 

Mogosoaia – 9 

€200,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Strategia de 

Dezvoltare a 

Judeţului Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extindere linii de tramvai pentru conectare metropolitana 

în cadrul Strategiei Tren  metropolitan– Metrou – Tramvai 

C1 C2

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€160,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Extindere cu aprox. 41 km 

cale dubla liniile 

 - Conexiune Unirii – Pta Sf 

Vineri – 1,3 km (PMUD)

 - 1,10 – Romprim - Popesti – 

Leordeni 4,5 km 

 - 5 – Bdul Aerogarii – Sos 

Straulesti – 6 m

 - 32 – Depou Aleandria- 

Bragadiru – 7 km 

 - 40 – Titan – Anglel Saligny -

0,5 km

 - 41 Ghencea – Prelungirea 

Ghencea- 6 km 

 (inclus in proiect 18)

 - 45 – Mezes – Remat Chitila 

7 km 

 - Piata Presei Libere- 

Mogosoaia – 9 km

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extindere retea contact troleibuz pe tronsoane de pe raza 

Municipiului Bucureşti, cumuland 24,03 km cale dubla si 9 

substatii electrice de tractiune, inclusiv alimentarea 

acestora cu energie electrica C10

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€400,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

· Tronson de 1,81 km cale 

dubla + o substatie;

 · Tronson de 6,36 km cale 

dubla+ 2 substatii ;

 · Tronson de 0,64 km cale 

dubla;

 · Tronson de 3,96 km cale 

dubla+ 2 substatii;

 · Tronson de 4,96 km cale 

dubla+ 2 substatii;

 · Tronson de 6,30 km cale 

dubla+ 2 substatii.

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extindere rețea de troleibuze
Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF, DALI

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor 

fata de carosabilul destinat traficului rutier prin garduri de 

protectie pe tronsonul modernizat al liniilor 19, 23, 27, 

cuprins intre Sos. Mihai Bravu – str. Dristorului de pe Bd. 

Camil Ressu pe o lungime de cca. 0,4 km c.s. HCGMB nr. 

687/ 18.12.2019

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€387,989.00 Buget local

DALI, DTAC, PT+DTE, 

necontractat/nu s-a emis 

comanda interna

Data incepere trim. II 2020

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea infrastructurii de tramvai in Bucuresti 

(Extinderea cu peste 10 km a liniilor de tramvai urban)

Primăria Municipiului 

București, ADITPBI
€150,000,000.00 PNRR Elaborare SF 

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea infrastructurii pentru troleibuze in Bucuresti
Primăria Municipiului 

București
€4,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=transportul-public
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=transportul-public
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=transportul-public
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=transportul-public


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Aerogării – 

Aeroport Băneasa – Mall Băneasa

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Aerogării-Șos. 

Străulești

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Bd. Dimitrie 

Pompeiu – Str. Barbu Văcărescu

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Depoul Alexandria-

Bragadiru

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Ghencea – 

Prelungirea Ghencea

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Mezeș – Remat 

Chitila

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Piața Presei Libere 

– Mogoșoaia

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Romprim - Popești-

Leordeni

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea rețelei de tramvai pe traseul Titan-Anghel 

Saligny

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€1,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Extinderea retelei existente de tramvai in zona 

metropolitana si constituirea de HUB-uri – statii 

multimodale – conectate la reteaua de tren 

urban/metropolitan

Primăria Municipiului 

București , Consiliul 

Judeţean, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov, 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€190,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Extindere cu aprox. 13 km 

liniile 

 - 1,10 – Romprim - Popesti – 

Leordeni 4,5 km 

 - 5 – Bdul Aerogarii – Sos 

Straulesti – 6 m

 - 21 – Pasaj Colentina – 

Metro Voluntari – 3 km (LRT 

in PMUD ??)

 - 32 – Depou Aleandria- 

Bragadiru – 7 km 

 - 40 – Titan – Anglel Saligny -

0,5 km

 - 41 Ghencea – Prelungirea 

Ghencea- 6 km (inclus in 

proiect 18)

 - 45 – Mezes – Remat Chitila 

7 km 

 - Conexiune Unirii – Pta Sf 

Vineri – 1,3 km (PMUD)

 - Piata Presei Libere- 

Mogosoaia – 9 km 

 Total aprox 44, km cale 

dubla 

 In curs de elaborare 

Strategia Tren metropolitan– 

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Fabricarea tramvaie Bucur LF- CA cu podea parțial coborâtă 

cu acționare în curent alternativ și climatizare salon 

pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport 

(program multianual pe 3 ani) - 18 buc

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€27,536,674.00
Buget local (integral 

sau parțial)

Termen - 2021; Aprobat de 

CA în data de 25.02.2019

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Îmbunătățirea infrastructurii de tramvai

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€216,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Pregatire proiect tronson 

Vasile Milea, pe bd 

Timisoara, 1,1 km, cale 

dubla, valoare proiect 5,9 mil 

euro. 

 Elaborare PT in curs – 

proiect Lista I

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Îmbunătățirea infrastructurii de tramvai (cod PMUD C-2)

Grup 1: Pţa. Unirii (Pţa. Sf. Vineri terminus) - Republica

Grup 2: Ștefan cel Mare - Pipera 

Grup 3: nord-vest lângă Linia de Metrou 4

Grup 4: coridor vest-est orbital, sudul centrului orașului 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Grup 1: Pţa. 

Unirii (Pţa. Sf. 

Vineri 

terminus) - 

Republica

€28,060,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Proiectul nu este demarat PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Îmbunătățirea sistemelor de automatizare pentru serviciile 

de transport cu tramvaiul

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€6,500,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Îmbunătățiri operaționale ale traseelor de tramvai

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

Îmbunătățirea 

traseelor de 

tramvai pentru 

a corespunde 

mai bine 

caracteristicilor 

 cererii de 

călători, prin 

furnizare de 

servicii în 

întregul centru 

al orașului, 

integrare 

îmbunătățită 

(servicii linii 

secundare și 

suplimentare) 

între tramvai și 

metrou.  

€15,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Infrastructura troleibuz

 - Modernizare sub-statii

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€10,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Inlocuire stalpi de beton de pe linia 41 pe tronsonul B-dul 

Marasti -B-dul Maresal Averescu – Piata Presei Libere

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 10,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului.

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Înlocuirea căii de rulare a tramvaielor pe 80 de km de linie 

simplă cu şină sudată pe suspensie elastică, pentru a face 

posibilă introducerea trenurilor de metrou de suprafaţă cu 

circulaţie în linie izolată şi cu cale liberă în intersecţii 

(metrou uşor)

Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00 Fonduri europene

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Introducerea vehiculelor electrice de livrări și utilitare
Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget de stat PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT
1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 
Linie noua de tramvai - Prelungirea Ghencea

Primăria Municipiului 

București, Compania 
€122,000,000.00 Buget local

Contract largire bulevard – 

lucrari incepute in 
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

Linie noua de troleibuz de la Soseaua Alexandriei pana la 

Institutul de Fizica Atomica de la Magurele

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

€718,685.83

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

Primăria 

Municipiului 

București -

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Linie tramvai Gara de Nord - Calea Griviței - Str. General 

Budișteanu - Str. Brezoianu - Izvor - Palatul Parlamentului

Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

LRT-3 Tramvai de mare viteză Popești Leordeni-Gara de 

Nord

Primăria Municipiului 

București
€620,000,000.00

Bugetul PMB

 FESI
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

LRT-7 Colentina-Voluntari+zona intermodala C9

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€20,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Extindere linie tramvai 21 in 

zona metropolitana – proiect 

de reanalizat in corelare cu 

investitiile propuse pentru 

modernizarea caii ferate si a 

retelei de metrou

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare 48,6 km de linie de tramvai
Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Elaborare SF, DALI

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare a 100 autobuze Mercedes Citaro Euro 3/4 prin 

transformarea în troleibuze cu autonomie 25 de km, 

inclusiv substatii de tractiune si cale dubla de rulare

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 100,156,296.75

Fonduri obtinute 

din vanzarea 

certificatelor pentru 

emisiile de gaze cu 

efect de sera

Acord de principiu STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare a 550 autobuze Mercedes Citaro Euro 3/4 prin 

transformarea în autobuze cu propulsie CNG Euro 6, 

inclusive 3 statii de alimentare si dotare Autobaze in 

vederea autorizarii

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 116,352,796.54

Fonduri obtinute 

din vanzarea 

certificatelor pentru 

emisiile de gaze cu 

efect de sera

Acord de principiu STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare autobaze/

  Autobaza noua in Ilfov

  (Moara Vlasiei/zona de S/sect.5) C12

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean 

Localităţi din Ilfov 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€15,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare cablu MT cu frecventa mare de defect PA 

1480 cel 4 PT1329-PT1483
ENEL €1,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
 ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare cablu MT cu frecventa mare de defect PA 

1480 cel 4 PT1329-PT1483
ENEL €500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare cablu MT LES 10kV PA 484 10KV CEL 12 : PT 

1633 - PT 3598 - PT 13 - PT 1685
ENEL €1,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
 ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare Depouri de troleibuze pentru gararea, 

intretinerea si incarcarea cu energie a autobuzelor electrice 

( modernizare depou Berceni, modernizare depou 

Bujoreni, reabilitare si modernizare depou Bucurestii Noi, 

construire statii incarcare rapida la capete de linie)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 33,345,734.96

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare depouri troleibuze pentru gararea, 

intretinerea si incarcarea cu energie a autobuzelor electrice 

C15

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Modernizare depourilor 

Berceni (6 mil euro) si 

Bujoreni (6 mil euro) si 

Reabilitare Bucuretii Noi (12 

mil euro)

 Complementar achiziției de 

autobuze electrice din 

fonduri POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare LES medie tensiune sos. Oltenitei - DD 

Vacaresti Iriceanu
ENEL €1,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
 ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai (şi stradă) pe Bd. Ion 

Mihalache între Piața Victoriei și Calea Griviței (str Buzesti si 

pod Constanta)

 Buget local

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€5,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Liniile de tramvai 24, 42, 45

 4,78 km cale dubla tramvai

 Expertiza tehnica si DALI se 

realizeaza de catre Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai Bd. Basarabia, între bdul 1 

Decembrie și Piața Eudoxiu Hurmuzachi

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€19,329,268.29
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai Calea Moșilor – Str. Armand 

Călinescu – Str. Viitorului – Str. Vasile Lascăr, inclusiv 

reconfigurarea străzilor 

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€30,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Barbu Văcărescu între 

Ștefan cel Mare și Pod Băneasa

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00 POR PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Mărășești de la Parcul 

Carol până la Bd. Cantemir

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€3,861,788.62 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Pache Protopopescu 

între Piața Iancului și Str. Traian C2

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€6,200,000.00 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT
1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea de la 

pasajul Basarab până la intersecția cu Bd-ul Timișoara

Direcţia Management 

Proiecte şi Finanţări 

Externe (DMPFE)

€6,200,000.00 POR
Contract de finantare semnat 

cu MDRAP
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-

dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare si 

Pod Baneasa( lucrări modernizare linie de tramvai cale 

dubla;lucrări la reţeaua de contact; substatia electrica 

aferenta)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de 

la intersecția cu B-dul Timișoara pana în dreptul intrării în 

benzinăria OMV ( lucrări modernizare 1,1 km linie de 

tramvai 1/10;lucrări la reţeaua de contact; lucrări de 

alimentare cu energie electrica a reţelei de contact)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€5,761,090.00 POR Termen - 2023 PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor între Piața 

Hurmuzachi și Str. Traian C2

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€9,644,308.94 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Calea Calarasilor si B-dul 

Corneliu Coposu intre strada Traian si Bucla Sfanta Vineri

Primăria Municipiului 

București
€6,406,570.84

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 6, 

Prioritatea de 

investiții 6

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între depoul 

Dudești și Șos. Mihai Bravu -C2

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€1,544,715.45 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între depoul 

Dudești și str. Anastase Panu

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€6,788,617.89 POR

Propunere 

Directia Fonduri 

Europene

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Calea Griviței între Bd. Ion 

Mihalache și Bd. Bucureștii Noi

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€3,000,000.00 Buget local
Liniile 24 și 45 

 650 m cale dublă
PMUD-BI



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Str Reinvierii si str. 

Turmelor intre str. Lizeanu si sos. Colentina ( lucrări 

modernizare linie de tramvai cale dubla;lucrări la reţeaua 

de contact aferenta, apartinand STB SA)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea 

Vagonului, intre sos. Stefan cel Mare si str. Maica Domnului 

, intersectia Str. Maica Domnului- intersectia Str. Reinvierii, 

inclusive aparatele de cale si reteaua de contact aferenta 

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe str. Traian între Bd. Pache 

Protopopescu și Calea Călărașilor C2

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€3,658,536.59 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe str. Ziduri Moși 

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€3,861,788.62 POR

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD/Directia 

Fonduri 

Europene

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, b-

dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, intre str Buzesti si Pod 

Constanta, exclusiv rampe ( lucrări modernizare linie de 

tramvai cale dubla;lucrări la reţeaua de contact aferenta; 

cablurile de current continuu aferente centrelor de 

alimentare si intoarcere Dornei si Clabucet din Substatia 

electrica Bucurestii Noi, apartinand STB SA)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai și extindere pe Bd. Dimitrie 

Pompei

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€7,000,000.00 Buget local

Liniile 16 și 36

 1,75 km cale dublă (1,25 km 

cd modernizare + 0,5 km cd 

extindere linie până la Bd. 

Barbu Văcărescu)

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe B-dul 

Dimitrie Pompei de la intersectia cu Sos. Petricani pana la 

bucla Pipera inclusiv

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe B-dul 

Lacul Tei de la intersectia cu Str. Maica Domnului pana la 

bucla Lacul Tei

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe B-dul 

Octavian Goga, de la intersectia cu Calea Vitan pana la 

intersectia cu Str. Nerva Traian

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe Calea 

Dudesti de la intersectia cu Sos. Mihai Bravu pana la 

intersectia cu Calea Vitan 

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe Sos. 

Pantelimon, de la intersectia cu Sos. Iancului pana la 

intersectia cu B-dul Ferdinand 

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe str. 

Reinvierii de la intersectia cu Str. Maica Domnului Str. 

Lizeanu pana la intersectia cu Str. Masina de Paine

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai si retea de contact pe Str. 

Turmelor de la intersectia cu str. Masina de Paine pana la 

Sos. Colentina

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai şi stradă pe Bd. Basarabia, 

între Piata Hurmuzachi si bucla de intoarcere tramvaie 

Republica, inclusiv intersectia Bd. Basarabia cu Bd. 

Chisinau, intersectia Bd. Basarabia cu Bd. 1 Decembrie si 

bucla de intoarcere Republica

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Durabilă, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov, 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€20,000,000.00 Buget local PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie de tramvai, peroane si acces pe Bd. Ion 

Mihalache între Piața Victoriei și Calea Griviței (str Buzesti si 

pod Constanta)

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Liniile de 

tramvai 24, 42, 

45

 4,78 km cale 

dubla tramvai, 

statii, strada, 

acces 

 Expertiza 

tehnica si DALI 

se realizeaza 

de catre 

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

€25,000,000.00 POR PMUD



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie tramvai Bd Barbu Vacarescu intre Stefan 

cel Mare si Pod Baneasa C2

Primăria Municipiului 

București

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Linia tramvia 

5; 4,5 km cale 

dublă si capat 

de linie 

 Modernizare 

linie de 

tramvai și 

stații de 

călători 

aferente, 

asigurare 

accesibilitate

€20,000,000.00 POR PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie tramvai Calea Grivitei

Primăria Municipiului 

București 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Expertiza 

tehnica si DALI 

se realizeaza 

de catre 

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

€25,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie tramvai Maica Domnului - cimitir 

Reinvierii- bd Lacul Tei

Primăria Municipiului 

București 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

Expertiza 

tehnica si DALI 

se realizeaza 

de catre 

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

€20,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie tramvai pe str. Teclu și Bd. Pallady până 

la intersecția cu Bd. 1 Decembrie

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€37,296,747.97 POR 2021 PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare linie tramvai str. Maica Domnului si str. Lacul 

Tei de la str. Reînvierii la bucla Lacul Tei

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€35,000,000.00 POR

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare retea contact troleibuz 

 (corelare cu metroul) C10

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€4,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Tronson: str. Sibiu, bd. 1 Mai, 

Drumul Taberei, str. Valea 

Argesului ( 8,40 km cale 

simpla); (???)

 Tronson: bd. Elisabeta, bd. 

Kogalniceanu (1,65 km cale 

dubla)

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare retea contact troleibuz Str. Sibiu-B-dul 1 Mai- 

Dr. Taberei- Str. Valea Argesului (Favorit- bucla de 

intoarcere)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 10,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare rețea metropolitană de transport electric 

(tramvai, troleibuz)

Modernizare linie de tramvai şi stradă pe Bd. Basarabia, 

între Piata Hurmuzachi si bucla de intoarcere tramvaie 

Republica, inclusiv intersectia Bd. Basarabia cu Bd. 

Chisinau, intersectia Bd. Basarabia cu Bd. 1 Decembrie si 

bucla de intoarcere Republica C2

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€27,500,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Complementar achiziției de 

tramvaie de 36 m din fonduri 

POR

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare retea troleibuz B-dul Elisabeta- B-dul 

Kogalniceanu 

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 10,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare retea troleibuz B-dul Pierre de Coubertain – 

str. Vatra Luminoasa- Str. M. Voievod- -dul Dacia- Piata 

Romana- Str. Occidentului – Gara de Nord

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 10,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare și repunere în funcțiune linie tramvai Bd 

Barbu Văcărescu între Ștefan cel Mare și Pod Băneasa

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€35,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare sisteme de ventilație etapa a II-a pe M123TL

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, MFE, 

Metrorex

€40,000,000.00
Fonduri europene, 

buget de stat

In discutii cu Jaspers pentru 

pregatire SF
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare substatii electrice de tractiune urbana (16 

substatii) - tramvaie C10

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€76,630,081.30
Buget local, Alte 

surse de finantare
2023 PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare tramvaie din dotarea Primăria Municipiului 

București -Societatea de Transport Bucureşti și construire 

vagoane la URAC

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€30,000,000.00

Buget Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport Bucureşti

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate în varianta V3A-

PPC-CA

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€3,869,014.00

Buget Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport Bucureşti

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea infrastructurii degradate de tramvai
Primăria Municipiului 

București
€300,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea instalatiilor pe liniile de metrou in exploatare

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

ComunicaţiilorI/ 

Metrorex

€89,322,381.93

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea parcului de tramvaie RATB prin achizitia a 

250 tramvaie moderne cu podea joasa

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€78,644,763.86

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea rețelei de troleibuz pe tronsoanele: Str. Sibiu-

Bd. 1 Mai-Drumul Taberei-Valea Argeșului; Bd. Regina 

Elisabeta-Bd. M. Kogălniceanu

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€3,914,634.15 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1 - 12 

tramvaie – buget total 120,83 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 75,4 milioane lei;

 - Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10 - 12 

tramvaie - buget total 120,83 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 75,4 milioane lei;

 - Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21 - 12 

tramvaie - buget total 120,83 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 75,4 milioane lei;

 - Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25 - 12 

tramvaie - buget total 120,83 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 75,4 milioane lei;

 - Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32 - 12 

tramvaie - buget total 120,83 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 75,4 milioane lei;

 - Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41 - 20 

tramvaie - buget total 201,34 milioane lei, din care 

finanțare nerambursabilă 179,3 milioane lei;

Primăria Municipiului 

București
€159,237,804.88

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1 

 Achiziționare 12 buc. tramvaie clasa 36m

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,552,845.53
Buget local, Alte 

surse de finantare
Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10 

 Achiziționare 12 buc. tramvaie clasa 36m

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,552,845.53

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21 

 Achiziționare 12 buc. tramvaie clasa 36m

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,552,845.53

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21:

 

 Modernizare linie de tramvai - pentru retragerea la depoul 

Dudești: 

 - tronsonul de pe str. Ziduri Moși - 625 m cale dublă;

 - tronsonul de pe B-dul Ferdinand cuprins între str. Ziduri 

Moși și Șoseaua Mihai Bravu

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€127,000,000.00 Buget local

Proiect complementar cu 

 Proiect achiziționare 12 buc. 

tramvaie clasa 36m linia 21, 

desfășurat prin Programul 

Operațional Regional 2014-

2020

 Axa prioritară 3/ Prioritatea 

de investiții 3.2

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,552,845.53 Execuție

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 27- pentru 

retragerea la depoul Dudești:

 - tronsonul de pe b-dul Camil Ressu cuprins între B-dul 1 

Decembrie 1918 și stația de metrou Dristor (cf. Harta 

trasee acces/retragere tramvaie noi - Primăria Municipiului 

București -Societatea de Transport Bucureşti).

 - tronsonul de pe Calea Dudești cuprins între Șoseaua 

Mihai Bravu și Depoul Dudești - 250 m cale dublă.

 - Modernizare linie de tramvai - pentru retragerea la 

depoul Giurgiului:

 - tronsonul de pe Calea Dudești cuprins între Depoul 

Dudești și B-dul Octavian Goga - 850 cale dublă + 

introducere macaz;

 - tronsonul de pe str. Nerva Traian - Bd. Șincai - Calea 

Șerban Vodă până la intersecția cu Șos. Viilor.

 - Modernizare substație Titan

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€127,000,000.00 Buget local Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32 

 Achiziționare 12 buc. tramvaie clasa 36m

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€24,810,989.00

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40:

  Modernizare linie de tramvai - 18,8 km cale simplă: 

 - tronsonul de pe B-dul Th. Pallady cuprins între capătul de 

linie complexul RATB Titan și B-dul 1 Decembrie 1918;

 - tronsonul de pe B-dul Basarabia cuprins între B-dul 1 

Decembrie 1918 și Piața Eudoxiu Hurmuzachi

 - tronsonul de pe Calea Călărașilor cuprins între Piața 

Eudoxiu Hurmuzachi și B-dul Corneliu Coposu

 - tronsonul de pe B-dul Corneliu Coposu cuprins între 

Calea Călărașilor și Sf. Vineri.

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€20,678,007.21

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Proiect complementar cu 

 Proiect achiziționare 10 buc. 

tramvaie clasa 36m linia 40, 

desfășurat prin Programul 

Operațional Regional 2014-

2020

 Axa prioritară 3/ Prioritatea 

de investiții 3.2 (termen 

30.06.2022)

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41 

 Achiziționare 20 buc. tramvaie clasa 36m

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€42,520,749.62

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr.55:

 Modernizare linie de tramvai -6,4 km cale simplă:

 - tronson comun cu Linia 40 ce cuprinde B-dul Corneliu 

Coposu şi Calea Călăraşilor până la intersecţia cu strada 

Traian

 - tronsonul de pe strada Traian cuprins între Calea 

Călăraşilor şi B-dul Pache Protopopescu

 - tronsonul de pe B-dul Pache Protopopescu cuprins între 

strada Traian şi B-dul Mihai Bravu

 - Finalizare lucrări bucla Granitul

 - Înlocuirea cablurilor de curent continuu din substaţia 

Obor

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€20,678,007.21

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 30.04.2022

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Pipera 2x1600 A (echipament + 8,12 km cabluri 0,8 kVcc)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Nordului 2x1600 (echipament + 2,76 km cabluri 0,8 

kVcc)Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Vatra Luminoasa 1x960A (echipament + 1,17 km cabluri 0,8 

kVcc)Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Serban Voda 2x2000A (reabilitare cladire si 

echipament)Modernizarea substatiei electrice de tractiune 

urbana Grivita 2x2000A(reabilitare cladire si 

echipament)Modernizarea substatiei electrice de tractiune 

urbana Bujoreni 2x1200A (echipament)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Valea Cascadelor 2x1200A (echipament)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Militari 3x1280A (echipament)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Giurgiului 2x1280A (echipament)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Giurgiului 2x1280A (echipament)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Drumul Taberei 2x1200A (echipament + 8,12 km cabluri 0,8 

kVcc)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana Obor 

3x2000A (reabilitare cladire + echipament + 12,87 km 

cabluri 0,8 kVcc)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 13 

Septembrie 3x2000A (echipament + 9,33 km cabluri 0,8 

kVcc)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Bucurestii Noi 2x2000A (echipament + 10,55 km cabluri 0,8 

kVcc)

Modernizarea substatiei electrice de tractiune urbana 

Giulesti 2x1500A (echipament + 5,55 km cabluri 0,8 kVcc)

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 91,191,035.16

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Modernizarea unor linii de tramvai existente și a străzilor 

adiacente - 37,45 km

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€73,963,039.01

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Montare stații de încărcare pentru mașini electrice

Administrația 

Domeniului Public Sector 

1

€3,000,000.00 Buget local

Elaborare proiect tehnic 

pentru obținere autorizare 

montare stații de încărcare 

pentru mașinile electrice 

pentru 10 stații de încărcare 

procurate anterior. Se 

dorește continuarea 

proiectului în funcție de 

alocarea bugetară (până la 

montarea a 500 stații de 

încărcare pentru mașini)

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Reactivare si extindere Autobaza Pipera
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 10,000,000.00

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 18,842,770.33

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizare sistem integrat statii de incarcare electrica
Primăria Sectorui 1 al 

Municipiului Bucureşti
Sector 1 €25,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
În implementare proiect pilot ADR BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid - conexiune Unirii 

(1,3 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€12,400,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 10 - Ghencea - 

Pipera (18,5 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€50,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 2 - 

Pantelimon - Unirii (12 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€295,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 3 - Popesti-

Leordeni - Piata Victoriei (13 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€310,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 4 - Piata 

Victoriei - Piata Sudului (10 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€12,400,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 5 - Eroilor - 

Pantelimon (13,5 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€305,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 6 - Titan - 

Pipera (13 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€290,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 7 - Bragadiru - 

Voluntari (21 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€485,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 7a - Depoul 

Alexandria - Colentina (13 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€300,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 8 - Piata 

Baneasa - CFR Progresul (4,5 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€110,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea coridorului de Tramvai rapid (LRT) 9 - Baneasa - 

CFR Progresul (12,5 km)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€50,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Realizarea unui sistem de telegondole care sa lege zonele 

in care nu este posibila construirea liniilor de mare viteza

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€35,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://m.facebo

ok.com/andrew.

dirlau/posts/101

59146411219614

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Reconfigurarea Pieței Unirii pentru a conecta liniile de 

tramvai pe ruta Colentina – Rahova

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€3,500,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Reparatie generala si inlocuire cabluri de curent continuu 

pozitiv si negative BARSEI, alimentat din substatia electrica 

de tractiune ING. MARINESCU

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 20,000,000.00

Programul 

Operațional 

Regional, buget 

local, buget de stat, 

imprumuturi/credite

Propunere de proiect STB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Repunerea în funcțiune a linie de tramvai Barbu Văcărescu 

– Piața Gemeni

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€15,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Revitalizare tramvai in cartierele in care nu exista metrou 

sau tren urban: modernizare infrastructura tramvai, 

reconfigurare trasee tramvai  

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€145,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Segmente suplimentare pentru asigurarea legaturilor 

existente 

Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Proiectul nu este demarat PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Statii autobuz/ troleibuz smart si accesibile calatori C11

Primăria Municipiului 

București

 Consiliul Judeţean 

 Localitati din Ilfov 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€30,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare
Realizare statii smart PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.2. Extinderea și 

reabilitarea rețelei de 

transport public electric 

(tramvai/troleibuz)

Stații de încărcare rapidă la 14 capete de traseu conform 

Studiului de oportunitate ”Achiziționare autobuze electrice 

necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 

14 trasee în Municipiul București"

Primăria Municipiului 

București,  Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€25,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Direcţia 

Transporturi

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziția a 100 de autobuze electrice noi
Primăria Municipiului 

București
€56,271,623.51

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale

- Achiziționare autobuze 

electrice necesare 

îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 

312, 313, 368 și 385 - buget 

total 75,94 mil. lei;

 - Achiziționare autobuze 

electrice necesare 

îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 

137,138 – buget total 34,10 

mil. lei;

 - Achiziționare autobuze 

electrice necesare 

îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 

173,311, 336, 381, 601 - 

buget total 86,36 mil. lei;

 - Achiziționare autobuze 

electrice necesare 

îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 

300, 330 și 335 - buget total 

65,46 mil. lei;

Direcția 

Generală 

Management 

Proiect cu 

Finanțare Externă

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achizitia a 50 minibusuri

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€2,874,743.33

PO Infrastructura 

Mare/ Railway TEN-

T POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziția de autobuze electrice / CNG mici (8-9m / 10-20 

locuri) pentru zonele de expansiune și rutele mai puțin 

utilizate din Ilfov – se poate corela cu un serviciu de DRT 

(Demand Responsive Transit).

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€65,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achizitie garnituri tren urban (tip ROR Franta)

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

 CNCF CFR SA

€200,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achizitionare 100 autobuze GNC și complementar adaptare 

autobază dedicată Titan sau construire autobază dedicată 

nouă

Primăria Municipiului 

București Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€20,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Studiu de oportunitate 

achiziție autobuze GNC în 

curs de elaborare de catre 

ADTransport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Documentatie inpregatire 

pentru 2020

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe traseele 137 și 138 

Achiziționare 13 buc. autobuze electrice clasa 12m

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€7,002,982.00

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 

381 și 601 Achiziționare 33 buc. autobuze electrice clasa 

12m

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€17,734,140.00

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Propunere

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

https://m.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://m.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://m.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://m.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 

Achiziționare 25 buc. autobuze electrice clasa 12m

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€13,441,677.00

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 

385 Achiziționare 29 buc autobuze electrice clasa 12m

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€15,587,880.00

POR 2014-2020

 Axa prioritară 3/ 

Prioritatea de 

investiții 3.2

Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€45,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Segmentele cu volum mare 

(aprox. 1.000 călători la oră 

de vârf) sau secțiuni cheie 

pentru funcțiile de 

furnizare/distribuire pentru 

conectivitatea intermodală.

 Stadiu: 

 1. Inel rutier - Ștefan cel 

Mare, 11 km: Bucureşti - 

Ploieşti - Pavel Dimitrievici 

Kiseleff - Calea Dorobanților 

(sens unic)

 2. Arcul de triumf- 

Tineretului, 8 km: Pavel 

Dimitrievici Kiselef (sens 

unic)- Lascăr Catargiu – 

Magheru - Dimitrie Cantemir - 

 Bulevardul Tineretului

 3. Bulevardul Aviatorilor, 1,3 

km (sens unic Sud-Nord)

 4. Piața Universității - 

Bulevardul Carol I, 1 km

 5. Piața Romană - Strada 

Mircea Vulcănescu (sens unic 

Est-Vest), 1,5 km

 6. Bulevardul Dacia – Mihai 

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Dezvoltarea infrastucturii reincarcare autovehicule utilitare 

electrice/ autospeciale

Primăria Municipiului 

București

 Consiliul Judeţean 

 Localitati din Ilfov 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€5,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Îmbunătățirea operării și întreținerii autobuzelor și a 

cerințelor pentru flota de autobuze, inclusiv achiziția de 

autobuze

Primăria Municipiului 

București
€256,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Modernizare si electrificarea transportului public rutier 

(Achiziția a 500 de troleibuze)

Primăria Municipiului 

București
€300,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Modernizarea flotei de tramvaie din Bucuresti (Achizitia a 

400 tramvaie din gama 30-36 m)

Primăria Municipiului 

București
€1,320,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Modernizarea rețelei de troleibuze

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€107,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Elaborare SF/DALI: 

Modernizarea și reabilitarea 

Sistemului de rețea catenară 

pentru a permite atingerea 

unor viteze medii mai mari;

 • Echiparea adecvată a 

depourilor selectate de 

troleibuze 

 • Modernizare substatii 

electrice, inclusiv înlocuire 

cabluri CC

 • Program de actiune pe 

termen lung privind 

extinderea serviciilor de 

transport cu autobuze 

electrice prin transformarea 

unor linii de autobuz sau 

troleibuz existente

 • Studierea necesității de 

interconectare a rețelei

 Proiecte in curs de realizare:

 Contract de finantare nr ….. 

Din data de…..., semnat de 

catre Primăria Municipiului 

București pentru: 

 •Achiziționarea a 100 

troleibuze noi cu autonomie 

(prin fondul national pentru 

mediu), contract de finantare 

nr. 39/28.12.2018

 •Achizitionarea a 130 

autobuze hibrid (prin fondul 

national pentru mediu), 

contract de finantare nr. 

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Modernizarea și reconversia flotei de autobuze vechi în 

vehicule de transport electric sau cu emisii reduse (de ex. 

troleibuze, CNG) 

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€50,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Proiecte complementare Achiziționării de autobuze 

electrice necesare îmbunătăţirii transportului public pe 

traseele: 312, 313, 368, 385, 137, 138, 173, 311, 336, 381, 

601, 300, 330 şi 335:

 

 - Stații de încărcare rapidă amplasate la capetele de linii: 

Total = 23 buc.

 

 - Integrarea în BTMS a tuturor intersecţiilor de pe traseele 

autobuzelor electrice. 

 

 - Benzi unice:

 Calea Văcăreşti - între Piaţa Sudului şi Pasaj Văcăreşti.

 Calea Văcăreşti - între Piaţa Sudului şi Pasaj Văcăreşti.

 B-dul Magheru (unde este posibil)

 Splaiul Independenţei-pe sensul Piaţa Uniri, de la Calea 

Victoriei.

 B-dul Iuliu Maniu (unde este posibil)

 Calea Văcăreşti - între Piaţa Sudului şi Pasaj Văcăreşti;

 B-dul Magheru (unde este posibil)

 Bd. Lascăr Catargiu (unde este posibil).

 Calea Dorobanţilor - între Şoseaua Ştefan cel Mare şi Piaţa 

Dorobanţi

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€10,000,000.00 Buget local Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Punerea in circulatie a autobuzelor alimentate cu 

electricitate sau hidrogen produs prin prelucrarea gazului 

metan colectat la gropile de gunoi ecologice

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Reabilitare 20 de autobaze și depouri
Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF, DALI

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.3. Extinderea și 

modernizarea flotei de 

transport public

Realizarea unui sistem inteligent de transport prin 

integrarea componentelor de mobilitate la nivelul regiunii 

București - Ilfov

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judetean Ilfov, ADITPBI

€150,000,000.00 PNRR

Număr mijloace de transport 

public echipate - 2.000 

Macazuri de troleibuz 

telecomandate - 40 Macazuri 

de tramvai telecomandate - 

203 Stații echipate cu 

panouri de informare călători 

- 2.000

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

 Modernizare Depou Berceni

 Modernizare Depou Bujoreni

 Modernizare Depou Bucureștii Noi 

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€28,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În cazul în care se identifică 

fonduri suficiente, proiectul 

curent este complementar 

proiectului C-5.

 Stadiu: /

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Amenajare stații de transport public SMART (de ex. cu 

panouri de informare dinamica ptr calatori, solutii de 

iluminat cu panouri solare etc.) 

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Amenajarea Depoul Bucureștii Noi pentru statia de 

încarcare lentă a autobuzelor electrice DALI+PT

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

În curs de pregătire 

documentația pentru 

atribuire contract elaborare 

DALI+PT

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Amenajarea Depoul Bujoreni pentru statia de încarcare 

lentă a autobuzelor elecrtrice DALI+PT

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

În curs de pregătire 

documentația pentru 

atribuire contract elaborare 

DALI+PT

PMUD/Buget 

general al 

capitalei 

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Autobaze noi – in Ilfov

Consiliul Judeţean 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti 

Primăria Municipiului 

București Transport 

Public Bucureşti-Ilfov

€5,000,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Crearea de noi alveole in statiile de transport in comun si 

extinderea celor existente

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Depou nou de tramvai Colentina

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€8,000,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Depou nou de tramvai la Gara Bucureşti-Sud

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€27,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Îmbunătățirea sistemelor de automatizare pentru serviciile 

de transport cu tramvaiul (cod PMUD C-7)

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

/ €6,500,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Autobaza Alexandria

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€14,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Autobaza Titan

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€21,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare depou Berceni pentru garare autobuze 

electrice

Primăria Municipiului 

București / DULMI
€1,000,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Pt 2019 în buget Primăria 

Municipiului București poz. 

77 și 89 - DALI + PT 

amenajare depou

PMUD-BI

https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Depou Colentina

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€9,070,000.00

AXA PRIORITARĂ 4: 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Depou de tramvai Bucureştii Noi

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€31,000,000.00

AXA PRIORITARĂ 4: 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Depou Titan

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€7,000,000.00

AXA PRIORITARĂ 4: 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Depou Victoria

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€7,000,000.00

AXA PRIORITARĂ 4: 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare Depou Victoria si amenajare Muzeul 

Transportului Public si spatiu multifunctional pregatire 

profesionala si cercetare

Primăria Municipiului 

București Transport 

Public Bucureşti-Ilfov 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€10,000,000.00 PMUD, Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI



1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizare refugii tramvai (adaptare la vagoanele din 

gama de 36m)

 

 - PIAȚA HURMUZACHI sens Bucur Obor;

 - ȘTEFAN HEPITES sens Șura Mare;

 - PIAȚA EROII REVOLUȚIEI sens Șura Mare.

 - PIAȚA EROII REVOLUȚIEI sens Viilor;

 - ȘTEFAN HEPITES sens Viilor;

 -PIAȚA HURMUZACHI sens Piața Sudului.

 - PASAJ COLENTINA Plecare.

 - RĂDUCANU CRISTEA - ambele sensuri;

 - ANGHEL NUȚU - ambele sensuri;

 - LUICA - ambele sensuri;

 - CIMIT. EVREIESC - ambele sensuri;

 - DRUMUL GĂZARULUI - ambele sensuri;

 - TOPORAȘI - ambele sensuri;

 - P-ȚA PROGRESUL - ambele sensuri;

 - MUZEUL BACOVIA - ambele sensuri;

 - ȘURA MARE - ambele sensuri;

 - ȘTEFAN HEPITES - ambele sensuri;

 - P-ȚA EROII REVOLUȚIEI - ambele sensuri.

 - P-ȚA UNIRII - debarcare;

 - DEPOUL ALEXANDRIEI - debarcare.

 - POSTAVARULUI - ambele sensuri;

 - AGRONOMIE ambele sensuri;

 - MÂNĂSTIREA CAŞIN ambele sensuri;

 - BD.I. MIHALACHE ambele sensuri;

 - PIAŢA CRÂNGAŞI ambele sensuri;

 - POD CIUREL ambele sensuri;

 - ORŞOVA ambele sensuri;

 - UVERTURII ambele sensuri;

 - TIMIŞOARA ambele sensuri;

 - PIAŢA DRUMUL TABEREI ambele sensuri;

 - BRAŞOV ambele sensuri.

Primăria Municipiului 

București
€30,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea Depoului Bucureștii Noi
Primăria Municipiului 

București
€7,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea Dispecetarului Primăria Municipiului 

București -Societatea de Transport Bucureşti

Primăria Municipiului 

București / Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€9,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea infrastructurii destinata gararii si intretinerii 

flotei de mijloace de transport in comun

Primăria Municipiului 

București, ADITPBI

1 Victoria 

Depou 

tramvaie 2 

Giulesti Depou 

tramvaie 

inactiv 3 

Bucurestii Noi 

Depou 

tramvaie si 

troleibuze 4 

Militari Depou 

tramvaie 5 

Militari 

Autobaza 

autobuze 6 

Alexandria 

Depou 

tramvaie 7 

Alexandria 

Autobaza 

autobuze 8 

Giurgiului 

Depou 

tramvaie 9 

Giurgiului 

Autobaza 

autobuze 10 

Titan Depou 

tramvaie 11 

Titan 

Autobaza 

autobuze 12 

Colentina 

Depou 

€200,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea și construcția de depouri de troleibuz

 Modernizare Depou Vatra Luminoasa

 Construcție depou nou – 100 troleibuze

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€75,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În cazul în care se identifică 

fonduri suficiente, proiectul 

curent este complementar 

proiectului C-5.

 Stadiu: /

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea sistemului integrat de informare a calatorilor
Primăria Municipiului 

București
€17,000,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare

https://www.per.

ro/campanii/

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Modernizarea stațiilor de transport public în vederea 

transformării lor în noduri / puncte intermodale

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€6,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitare depouri (Colentina, Bucureştii Noi)   - sistem smart

Primăria Municipiului 

București 

  Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

  Societatea de Transport 

Bucureşti

€15,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitare depouri tramvaie/mixte

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€134,000,000.00
Buget local, Fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

https://www.per.ro/campanii/
https://www.per.ro/campanii/


1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitare și modernizare depou Bucureștii Noi

Primăria Municipiului 

București

DULMI

€12,000,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Pt 2019 în buget Primăria 

Municipiului București poz. 

76 și 80 - DALI + PT 

amenajare depou

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitare stații tramvai pe baza standardelor propuse
Primăria Municipiului 

București
€100,600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitare, dezvoltare și modernizare depouri Titan și 

Colentina: consolidare, extindere, retehnologizare și 

reamenajarea spațiilor construite C15

Primăria Municipiului 

București 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€17,000,000.00
Buget local, Alte 

surse de finantare
2023 PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitarea stațiilor de autobuz pe baza standardelor 

propuse

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€22,800,000.00
Buget local, Buget 

județean, PPP

politica unitara in curs de 

realizare de Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Reabilitarea stațiilor de tramvai pe baza standardelor 

propuse

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€100,600,000.00
Buget local, Fonduri 

europene
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.3.	IMBUNATATIREA 

TRANSPORTULUI 

PUBLIC

1.3.4. Modernizarea 

stațiilor de transport 

public și a depourilor

Zone complexe: zona Gării de Nord și intersecții complexe 

(C-14)

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Amenajare trecere de pietoni pe Calea Victoriei
Primăria Municipiului 

București
Calea Victoriei €300,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Amenajare zona mixta pietonala - 19 km D5

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean, Localitati din 

Ilfov, Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€3,500,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

2024

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Amenajarea de noi zone pietonale in zona Obor (Colentina, 

Mihai Bravu, Chiristigiilor și Ziduri Moși)

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Amenajarea de pasarele pietonale în intersecții dificile (Șos. 

Mihai Bravu, Șos. Alexandriei, Calea Griviței, Bd. Doamna 

Ghica, Șos. Pipera, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Iuliu Maniu, 

stație tramvai Laborator pe Șos. Mihai Bravu, Fântâna 

Miorița, Politehnică – Complex Regie etc.)

Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

CAMPANIE DE PROMOVARE A MOBILITĂȚII URBANE 

 ca parte/suport în realizarea SUMP pentru București

Primăria Municipiului 

București / REC Romania
€100,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Construcția podului pietonal și pentru bicicliști peste 

Dâmbovița în zona Șelari - Palatul de Justiție

Primăria Municipiului 

București

zona Șelari - 

Palatul de 

Justiție

€5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Crearea unor noi zone cu prioritate pentru pietoni în 

centrul orașului (zone pietonale și cu utilizare mixtă)

Primăria Municipiului 

București
€141,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Dezvoltarea unui atelier de confecții metalice pentru 

mobilier urban în cadrul Complexului Multifuncțional 

Nazarcea

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€3,000,000.00
CL Sector 1 (ANPH), 

Fonduri structurale

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Executarea și finalizarea lucrărilor de reparații alei pavate și 

asfaltate din Parcul Tineretului, zona intrarea Șincai

Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje 

București

€1,500,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Compania 

Municipală 

Străzi, Poduri și 

Pasaje București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Implementarea unor pasarele pietonale cu puncte de 

interes comercial si turistic peste marile bulevarde.

Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://catalinbe

renghi.ro/un-

bucuresti-

pentru-viitor/

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Inventarierea la nivelul Municipiului București a tuturor 

trotuarelor subdimensionate și ocupate de mașini și 

implementarea măsurilor de asigurare a deplasarilor 

pietonale

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Montarea unor pergole verzi (din plante agatatoare) 

deasupra trotuarelor

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

https://catalinberenghi.ro/un-bucuresti-pentru-viitor/
https://catalinberenghi.ro/un-bucuresti-pentru-viitor/
https://catalinberenghi.ro/un-bucuresti-pentru-viitor/
https://catalinberenghi.ro/un-bucuresti-pentru-viitor/
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf


1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Pietonal - str. 11 Iunie

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 4 al 

Municipiului București

€164,271.05

POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Pod pietonal reprezentativ peste Dambovita – continuare 

traseu pietonal Centrul Vechi

Primăria Municipiului 

București
€2,200,000.00

axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

REABILITARE TROTUARE BD. REGINA ELISABETA DE LA 

PIAŢA UNIVERSITĂŢII LA SPLAIUL INDEPENDENŢEI

Primăria Municipiului 

București
€1,334,702.26

axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Reamenajare acces pietonal Pasajul Villacrosse
Primăria Municipiului 

București

Pasajul 

Villacrosse
€750,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Reconfigurare trotuare zona centrala
Primăria Municipiului 

București
Zona centrala €25,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Reconfigurarea intersecțiilor cu fluxuri pietonale ample și 

multiple mijloace de transport (ex. Victoriei, Eroii Revoluției 

etc.).

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Sisteme de restricționare și control al accesului auto în 

zonele prioritar pietonale

Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.1. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

deplasări pietonale

Stimularea mersului pe jos prin acordarea unor vouchere 

de cumparaturi persoanelor care depasesc 10 000 de pasi/zi

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Amenajare piste de biciclete pe traseele deja proiectate: 

Iancu de Hunedoara – Ștefan cel Mare – Mihai Bravu, Piața 

Națiunile Unite – Parcul Izvor (via Splaiul Independenței), 

Bd. Constantin Prezan - Șos. Kiseleff - Piața Presei Libere, 

Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Splaiul 

Independenței (Pod Grozăvești) și  Bd. Libertății – Piața 

Constituției – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd. Basarabia – 

Stadionul Național.

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Amenajarea pistelor de bicicletă (inclusiv parcări 

securizate, stații de tip self-care, dispozitive de numărare 

etc.) pe radialele care asigură legătura între centru și 

cartierele de locuințe collective, pe traseele: Bd. George 

Coșbuc – Calea Rahovei – Șos. Alexandriei, Șos. Colentina – 

Calea Moșilor – Bd. Carol, Piața Alba-Iulia – Bd. Camil Ressu 

– Bd. Nicolae Grigorescu, Piața Unirii – Bd. Dimitrie 

Cantemir – Parcul Tineretului (cf. PMUD), legătură Splaiul 

Unirii – str. Lacul Morii, Calea 13 Septembrie, Calea 

Văcărești, Șos. Giurgiului – Calea Șerban Vodă

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Construirea parcarilor securizate pentru biciclete 
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Crearea unei rețele de agrement pentru biciclete: piste de 

biciclete și spații de parcare, cu o lungime de 21 km (Traseu 

Lacul Mogosoaia, Chitila, Buftea)

Județul Ilfov, ADIBI, ADI-T €1,720,000.00

Finanțare EU – POR 

2014-2020

Bugetul Local 

Consiliul Județean 

Ilfov

Buget propriu ADIBI 

(Asociația de 

Dezvoltare

Intercomunitară 

București-Ilfov)

Alte fonduri

PMUD

https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/


1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Crearea unei rețele de agrement pentru biciclete: piste de 

biciclete și spații de parcare, cu o lungime de 23 km (Traseu 

Lacul Cernica)

Județul Ilfov, ADIBI, ADI-T €6,970,000.00

Finanțare EU – POR 

2014-2020

Bugetul Local 

Consiliul Județean 

Ilfov

Buget propriu ADIBI 

(Asociația de 

Dezvoltare

Intercomunitară 

București-Ilfov)

Alte fonduri

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Crearea unei rețele de agrement pentru biciclete: piste de 

biciclete și spații de parcare, cu o lungime de 23 km (Traseu 

Padurea Baneasa - Snagov)

Județul Ilfov, ADIBI, ADI-T €1,700,000.00

Finanțare EU – POR 

2014-2020

Bugetul Local 

Consiliul Județean 

Ilfov

Buget propriu ADIBI 

(Asociația de 

Dezvoltare

Intercomunitară 

București-Ilfov)

Alte fonduri

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Crearea unei rețele de agrement pentru biciclete: piste de 

biciclete și spații de parcare, cu o lungime de 28 km (Traseu 

Padurea Baneasa Caldarusan)

Județul Ilfov, ADIBI, ADI-T €1,570,000.00

Finanțare EU – POR 

2014-2020

Bugetul Local 

Consiliul Județean 

Ilfov

Buget propriu ADIBI 

(Asociația de 

Dezvoltare

Intercomunitară 

București-Ilfov)

Alte fonduri

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Cresterea circulatiei pentru pietoni si biciclisti pentru 

Centura Bucureştiului si Centura feroviara E1- E2

Primăria Municipiului 

București

 Consiliul Judeţean, 

Localitati din Ilfov, 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

2023

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Depou și park& ride – Straulești – pentru M4 și M6

Primăria Municipiului 

București, Județul Ilfov și 

autoritățile locale

€41,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Dezvoltarea de linii directoare pentru proiectarea unei 

infrastructuri sigure, confortabile și atractive pentru 

biciclete

Primăria Municipiului 

București, Județul Ilfov și 

autoritățile locale

€100,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în 

zona centrală a Municipiului Bucureşti - 4 piste biciclete

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Programul 

anual de 

investiții

€1,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Implementarea unui sistem de transport public cu bicicleta 

în zona centrală a capitalei – piste de biciclete – traseul 1

Primăria Municipiului 

București
€1,341,463.41

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Proiectul tehnic a fost 

aprobat

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Înființare rețele utilitare pentru biciclete
Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Bugetul PMB

 FESI

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Infiintarea retelei utilitare pentru biciclete - Dezvoltarea 

unei rețele de infrastructură pentru biciclete de 250 km în 

București și Ilfov cu accentul pe locuri de muncă, instituții, 

transport public. (D-1)

Primăria Municipiului 

București, autoritati 

locale din Judetul Ilfov

Etapa 1 - 

termen scurt:

1. Calea 

Victoriei: Calea 

Victoriei - 

Splaiul 

Independenței 

(0,6 km)

2. Traseu prin 

București: 

Piața Unirii - 

Piața Victoriei 

(3,3 km)

3. Traseu 

pentru 

cumpărături: 

Piața Victoriei - 

 Băneasa (6,5 

km)

4. Traseu de 

agrement: 

Piața Unirii - 

Mihai Bravu (3 

km)

5. Traseu către 

școală: 

Universitate - 

Doamna Ghica 

(6 km)

6. Traseu către 

birou: Doamna 

Ghica - Pipera 

(6,3 km)

7. De-a lungul 

€50,000,000.00

Buget local, buget 

judetean, fonduri 

europene

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Înființarea unui sistem municipal de bike-sharing și scooter-

sharing, dotat cu biciclete și trotinete electrice, care să 

poată fi folosit de cetățeni pentru deplasarea în oraș.

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Înființarea unui sistem municipal de car-sharing, dotat cu 

autoturisme ecologice - electrice sau hibrid, care să poată fi 

folosit de către cetățeni pentru deplasare în Municipiul 

București

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Instalarea de rastele pentru biciclete, în lungul pistelor 

pentru biciclete și în vecinătatea sau curtea instituțiilor 

publice (mai ales licee).

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București
€3,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/



1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Introducerea unui serviciu de închiriere biciclete

Primăria Municipiului 

București, Județul Ilfov și 

autoritățile locale

€15,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Piste biciclete - 60 km / amenajare infrastructura D1

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean 

 Localitati din Ilfov, 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€50,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

2023

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Proiectarea retelei utilitare principale de ciclism a 

Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Asoc Green 

Revolution

€10,000,000.00

POR/urban /local 

development 

(including public 

transportation

 and related 

infrastructure 

cultural heritage, 

sport facilities,

 multifunctional 

facilities)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Realizarea pistelor de biciclete pe traseele: Obor - Șoseaua 

Colentina - Doamna Ghica - integrare cu pista de pe 

Șoseaua Petricani; Ștefan cel Mare - Barbu Văcărescu cu 

ramificație pe bulevardul Lacul Tei

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Reamenajarea unor bulevarde favorabile deplasărilor 

nemotorizate pe axul N-S, între Piața Unirii și Piața Romană

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Retea strategica metropolitana de ciclism
Primăria Municipiului 

București
€120,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasări velo și 

micromobilitate

Traseu prioritare pietonal și de bicicliști (42 subproiecte)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€58,699,186.99

Axa prioritara 4: 4.2 

Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasarea cu vehicule 

electrice

Achiziționarea de autoturisme electrice pentru dotarea 

serviciilor publice locale.

Primăria Municipiului 

București
€7,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasarea cu vehicule 

electrice

Acordarea de vouchere pentru achiziția de vehicule 

electrice

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasarea cu vehicule 

electrice

Acordarea unor facilitati fiscale pentru proprietarii de 

masini electrice

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasarea cu vehicule 

electrice

Înfiintarea unor programe pentru schimbarea masinilor 

vechi poluante

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

1.	ORASUL CONECTAT

1.4.	PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE 

DURABILE

1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor pentru 

deplasarea cu vehicule 

electrice

Montare stații de încărcare vehicule electrice în zonele de 

locuințe colective (Drumul Taberei, Titan, Militari etc.)

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Aeroport / Mall Băneasa (corelat cu 

extindere linie tramvai către Bd. Aerogării – Str. Barbu 

Văcărescu)

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Ciurel (corelare cu stația de metrou 

Petrache Poenaru)

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Colentina (zona Pasaj Colentina / 

intersecție Șos. Andronache

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Cora / Depoul Alexandriei
Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Militari (corelat cu stațiile de metrou 

Preciziei/Păcii sau eventuala extindere a M1)

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajare Park&Ride Pipera/Petricani (corelat cu 

extindere M2)

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajarea autogară în zona Anghel Saligny (corelat cu 

construcție  Park&Ride)

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Amenajarea unor parcari subterane in Piata Delfinului si in 

zona Ritmului cu Pantelimon

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ramonam

ezei.ro/?fbclid=I

wAR0ALYXood3L

oW14KoOQVY9lS

cmZ9E4AYw7llM

4bSBMoqnnG9Nc

UmCmggwk

https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk


1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Construire nod intermodal cap linie tramvai și metrou 

Park&Ride, parcare supraterană și terminal Primăria 

Municipiului București -Societatea de Transport Bucureşti, 

la intersecția șos. Pantelimon cu șos. Vergului Dudești în 

cadrul proiectului Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai 

reabilitare unică șos. Pantelimon

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Au fost realizate lucrări la 

fundația parcării și fundațiile 

rampelor; au fost montați 

stâlpii metalici, urmând să fie 

montați traversele metalice.

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Extindere / optimizare autogara Basarab
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Modernizare autogara Filaret

Primăria Municipiului 

București, Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

€350,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod Andronache - Inchidere inel median, Faza SF, în curs 

de elaborare proiect

Primăria Municipiului 

București
€40,447,154.47

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Faza SF, în curs de elaborare 

proiect

Direcţia 

Generală 

Infrastructură

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod Avionului - Închidere Inel Median, Faza SF, aprobare 

indicatori tehnico-economici prin HCGMB nr. 71/26.02.2019

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Faza SF, aprobare indicatori 

tehnico-economici prin 

HCGMB nr. 71/26.02.2019

Direcţia 

Generală 

Infrastructură

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod Chitila - închidere inel median
Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Revizuire SF

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod intermodal Bucureşti- Ilfov

Primăria Municipiului 

București

Consiliul Judeţean, 

Localităţi din Ilfov , 

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

€100,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde";

• Nod intermodal (tramvai 

41, autobuze și microbuze 

ale liniilor preorășenești) - 

parte din proiectul 

Penetratie Prelungirea 

Ghencea Domnesti si 

Supralărgire Bulevardul 

Ghencea - PUZ Penetratie 

Prelungirea Ghencea - 

Domnesti si Supralargire 

Bulevardul Ghencea intre str. 

Brasov si terminal tramvai 41 

(existent), fara aviz 

consultativ Consiliul 

JudeţeanI

 • Nod Chitila – Inchidere Inel 

median - Revizuire SF

 • Nod Andronache - 

Inchidere Inel median - SF

 • Nod Petricani – inchidere 

Inel median - Faza studii de 

fundamentare, SF

 • PUZ si SF Supralargire Sos 

București-Magurele - SF

  

 De menționat posibilitatea 

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

NOD INTERMODAL DE TRANSPORT PIAŢA ROMANĂ
Primăria Municipiului 

București
€277,207.39

Buget local şi alte 

surse de finanţare

SF elaborat, Nota de 

comanda PT emisa;

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod intermodal de transport Piața Romană
Primăria Municipiului 

București
€2,700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod intermodal Gara Obor (inclusiv Autogară)
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod Intermodal Gara Progresul 
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Nod Petricani – Inchidere Inel median, Faza SF, în curs de 

semnare contract

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Revizuire SF

Direcţia 

Generală 

Infrastructură

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Reconfigurare nod intermodal de transport în comun, Piața 

Rosetti

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.1. Dezvoltarea 

rețelei de centre / 

noduri intermodale și 

de parcări de transfer

Reconfigurare nod intermodal de transport în comun, Piața 

Sf. Gheorghe

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU



1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Achizitionarea unui teren in vederea amenajarii unei parcari

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Str. Aviator 

Popișteanu nr. 

1A, sector 1

€5,000,000.00 Buget local In curs de implementare ADR BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Achizitonarea de sisteme modulare de parcare, in 

colaborare cu primaria Capitalei

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://neamtup

rimar.ro/decalog-

pentru-sectorul-

3/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Amenajare locuri de parcare pe structură metalică tip 

Smart Parking

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Elaborarea de studii de 

fezabiltate pentru 21 de 

amplasamente pentru 

amplasarea structuri 

metalice tip Smart Parking

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Amenajare parcare subterană cartier Aviatiei

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Cartier Aviaţiei €55,526,382.15

Buget local şi alte 

surse de finanţare

A fost realizat studiul de 

fezabilitate
ADR BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Amenajarea parcarilor cu dale inierbate

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€950,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://www.crina

mechnoprimar1.r

o/?fbclid=IwAR1

mOJ38HWaXFuk

e0D5NJ16dLwwR

HOrf8pJpbZexV6

AtB5kLyWQpdjIg

Us6

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Amenajarea unei parcari pe Str. Pridvorului pentru 

cetatenii care vin la Strandul Vacaresti

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Constructie de parcari subterane, la nivelul solului si 

supraterane in Sectorul 6 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€107,802.87

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Construire parcaje subterane și supraterane

Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție consultanță

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Construirea unor noi parcări rezidențiale supraetajate sau 

automate (rotative)

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Crearea unui portal pentru administrarea facila a locurilor 

de parcare (care sa includa disponibilitatea locurilor, 

posibilitatea de a depune cerere si de a achita taxa online)

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Delimitarea de locuri de parcare rezervate pentru vehicule 

electrice, parcări (cu plată) rezervate pentru servicii de car 

sharing, parcări gratuite / rezervate pentru persoane cu 

dizabilități și parcări pentru biciclete

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Elaborarea și implementarea unei politici de parcare la 

nivelul Sectorului 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Proiectul 

prevede 

elaborarea și 

implementarea 

 unei politici 

de parcare la 

nivelul 

sectorului, 

care să vizeze 

îmbunătățirea 

managementul

ui locurilor de 

parcare 

existente și 

decongestionar

ea traficului. 

Acesta va viza 

cu prioritate 

instituirea de 

sensuri unice 

și amenajarea 

de parcaje 

publice de-a 

lungul 

străzilor. O 

primă etapă 

vizează zonele 

Cotroceni și 

Mărgeanului. 

De asemenea, 

vor continua 

lucrările de 

modernizare a 

parcărilor de 

€30,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Bugetul sectorului

 Bugetul Primăria 

Municipiului București

 Împrumut BERD

SIDU Sect 5

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Extinderea rețelei de locuri de parcare tarifate

Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Parcare subterană Gara de Nord pe 4 nivele pentru 2 000 

de autovehicule şi zonă comercială cu acces direct al 

persoanelor în Gara de Nord

Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00 Fonduri europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Parcare supraterană automatizată Str. Tonitza 7-9 (Centrul 

Istoric)

Primăria Municipiului 

București
Str. Tonitza 7-9 €25,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene
PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Piața Constituției - Spațiu public cu parcaj subteran

Primăria Municipiului 

București
€41,849,593.50

Buget local, Alte 

surse de finantare

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Proiect Integrat pentru Parcarea Rezidențială în Municipiul 

București (PIPR) si si implementarea strategiei la nivelul 

unei zone pilot

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Realizare parcare supraterana cartier Baneasa Consiliul Local Sector 1 Cartier Băneasa €1,789,100.60

Buget local şi alte 

surse de finanţare

A fost realizat studiul de 

fezabilitate
ADR BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Realizare parcare supraterana cartier Pajura Consiliul Local Sector 1 Cartier Pajura €8,805,830.89

Buget local şi alte 

surse de finanţare

A fost realizat studiul de 

fezabilitate
ADR BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Realizarea de parcări paralele cu axul drumului / în spic

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€30,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Realizarea și implementarea unei politici unitare și durabile 

privind parcarea rezidențială în București și Județul Ilfov

Primăriile locale de 

Sector, Primăria 

Municipiului București,

UAT-uri Ilfov.

€1,000,000.00
Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
http://www.crinamechnoprimar1.ro/?fbclid=IwAR1mOJ38HWaXFuke0D5NJ16dLwwRHOrf8pJpbZexV6AtB5kLyWQpdjIgUs6
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://stefanflorescu.ro/
https://stefanflorescu.ro/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf


1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Redarea publicului a parcărilor subterane existente sub 

Piața 1 Mai, Complexul Comercial Minerva din Bucureștii 

Noi, Piața Amzei, Pasajul Basarab.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Sistem de gestionare a parcărilor pe stradă din centrul 

orașului

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare

Sisteme de management al parcărilor supraterane deschise 

(parcometre)

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Sisteme de management al parcărilor supraterane închise

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Smart Parking in centrul Bucureştiului

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.2. Imbunătățirea 

sistemului de parcare
Studiu parcare - revizuire strategie parcare 

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Achiziție consultanță

Bugetul general 

al PMB

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Accesibilizarea stațiilor de metrou pentru persoanele cu 

deficiențe de vedere

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Accesibilizarea stațiilor de transport public suprateran 

pentru persoanele cu dizabilități motorii

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoane 

cu mobilitate redusă

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Instalare rampe electrice pentru persoane cu handicap
Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00 Buget local

Programul anual 

de investiții

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Modernizarea si dotarea trotuarelor pentru a permite 

circulatia persoanelor in scaune rulante si introducerea 

marcajului tactil pentru persoanele cu deficiente de vedere

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/trotu

are-pentru-

oameni-parcari-

pentru-masini/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Punerea in circulatie a 10 taxi-uri adaptate nevoilor 

persoanelor cu dizablitati

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€50,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.3. Creșterea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

infrastructura și 

serviciile de mobilitate 

urbană

Serviciu DRT (Demand Responsive Transit) pentru persoane 

cu dizabilități

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

„Safe Neighbourhood“ (reconfigurarea circulațiilor într-un 

cartier de locuințe colective: sensuri unice, calmarea 

traficului -intersecții denivelate, vegetație de aliniament, 

trotuare lărgite)

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Amenajarea de treceri de pietoni supraînălțate în dreptul 

stațiilor de transport public pentru calmarea traficului

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Amplasarea de marcaje și indicatoare rutiere pe toate 

străzile sectorului 2

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Dezvoltarea de politici și campanii de educare privind 

politicile de siguranță rutieră

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00 Buget local PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Execuția lucrărilor de semaforizare a 86 intersecții/treceri 

de pietoni și modernizare (integrare BTMS);

Primăria Municipiului 

București, Administrația 

Străzilor București

€11,753,802.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Extindere și modernizare sistem de management al 

traficului (BTMS) - mai sunt intersecții care nu dispun inca 

de acest sistem, iar unele din cele care au sunt deja 

perimate

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Identificarea de soluții pentru zonele cu număr mare de 

accidente din București

Primăria Municipiului 

București
€1,260,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Identificarea si implementarea unor solutii pentru locurile 

unde se produc frecvent accidente

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Implementarea semaforizarii inteligente- senzori încastrați 

în carosabil 

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.radumihaiu.ro/trotuare-pentru-oameni-parcari-pentru-masini/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/


1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Implementarea unui sistem VMS prin instalarea de panouri 

cu mesaje variabile, în punctele cheie, conectate la 

infrastructura de comunicații dezvoltată în cadrul 

Sistemului de Management al Traficului și care vor putea 

afișa în timp real informații legate de trafic, rute 

alternative, locuri de parcare

Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Modernizarea infrastructurii urbane prin achizitionarea si 

instalarea de echipamente pentru siguranta circulatiei si a 

cetateanului

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=100455220

6673177

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Organizarea unei retele de autobuze scolare in care sa 

activeze un politist local/agent de paza

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Prestarea serviciilor de deszăpezire situate pe raza 

Municipiului București

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Municipală Străzi, Poduri 

și Pasaje București

€17,000,000.00 Buget local

Compania 

Municipală 

Străzi, Poduri și 

Pasaje București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.4. Creșterea 

siguranței în trafic

Sistematizarea sistemului de trafic pentru a creste 

siguranta cetatenilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Aderarea la programul global Waze Connected Citizens 

(oferă autorităților informații în timp real cu privire la trafic, 

gropi, accidente şi ambuteiaje)

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

City cardul Bucureștiului – Bucharest City Pass

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Municipală Turistică 

București

€35,000,000.00
Buget local/ fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Neimplementat

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Dezvoltare sistem de dispecerizare, informare calatori G3

Primăria Municipiului 

București 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€10,000,000.00
Buget local/ fonduri 

europene

Sistem integrat de informare 

calatori la nivelul regiunii 

Bucureşti – Ilfov

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Dezvoltare sistem de e-ticketing corelat Primăria 

Municipiului București -Societatea de Transport Bucureşti-

Metrorex și pe termen lung CFR (pentru transportul 

metropolitan).

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, METROREX, 

CFR

€2,500,000.00
Buget local/ fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Dezvoltarea sistemului integrat de ticketing G3

Primăria Municipiului 

București 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€10,000,000.00
Buget local/ fonduri 

europene

Sistem integrat de ticheting 

la nivelul regiunii Bucureşti – 

Ilfov

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Dezvoltarea unei aplicații de tip „Mobilitate ca un Serviciu” 

(inclusiv prin dezvoltarea aplicațiilor existente la nivelul 

Primăria Municipiului București -Societatea de Transport 

Bucureşti) pentru a integra toate serviciile de mobilitate la 

nivelul București-Ilfov 

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€2,500,000.00 Buget local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Digitalizarea fluxurilor de informații din transportul public
Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Extinderea și modernizare sistem de numărare pasageri și 

monitorizare GPS a flotei Primăria Municipiului București -

Societatea de Transport Bucureşti 

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€800,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Extinderea sistemului de management al traficului 

(achiziție camere noi, semafoare cu buton pentru pietoni, 

senzori și aparatură pentru măsurarea fluxurilor, automate 

de dirijare a circulației etc.), inclusiv prioritizarea 

transportului public la semafor

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€3,500,000.00 Buget local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Implementarea unei scheme de integrare tarifară
Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Implementarea unui sistem de City Card dedicat turiștilor și 

vizitatorilor

Primăria Municipiului 

București
€4,000,000.00 Buget local

Compania 

Municipală 

Turistică 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Servicii de proiectare - "Elaborare Studiu de Fezabilitate 

pentru achizitionarea de catre Municipiul Bucureşti a unui 

sistem integrat de automate de comercializare a titlurilor 

de calatorie ( e-ticketing) pentru transport public"

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

https://www.facebook.com/watch/?v=1004552206673177
https://www.facebook.com/watch/?v=1004552206673177
https://www.facebook.com/watch/?v=1004552206673177
https://www.facebook.com/watch/?v=1004552206673177
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program


1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Sistem e-ticketing pentru regiunea București-Ilfov

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Consiliul 

Judeţean, Primăria 

Municipiului București, 

Administrația Străzilor

€25,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene, PPP
PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Sistem integrat de monitorizare si dispecerizare

Primăria Municipiului 

București Transport 

Public Bucureşti-Ilfov 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€1,500,000.00 Buget local

In curs de elaborare Strategia 

Tren – Metrou – Tramvai

 Protocol incheiat cu CFR 

pentru colaborare si corelare 

proiecte

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Tehnologii de operare pentru transportul public: centru de 

control, informare în timp real, dispecerizare, adaptare 

program, siguranță personal și managementul incidentelor

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€35,000,000.00
Buget local, buget 

județean

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.5. Integrarea tarifară 

a serviciilor de transport 

public și 

operaționalizarea 

sistemului de 

monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing

Tehnologii de operare pentru transportul public: centru de 

control, informare în timp real, dispecerizare, adaptare 

program, siguranță personal și managementul incidentelor

 Buget local, buget judetean

 (cod PMUD G-1)

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€25,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Control asupra tuturor 

intersecțiilor semnalizate din 

București – Ilfov, pentru a 

acorda prioritate autobuzelor 

și tramvaielor și pentru 

optimizarea timpilor de 

semnalizare cu scopul 

reducerii congestiei generale.

 Stadiu: Exista un grup de 

lucru format din 

reprezentanti ai Primăria 

Municipiului București, 

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti, 

SWARCO, RADCOM, TOREB si 

Transport Public Bucureşti-

Ilfov care analizeaza 

posibilitatea implementarii 

unui sistem de management 

al traficului cu prioritizare 

pentru transportul public in 

intersectiile aflate in 

parcursul liniilor 1, 10 etc

 Actualul sistem de 

management al traficului nu 

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Actualizarea PMUD și a modelului de trafic al regiunii 

București-Ilfov 

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean

€500,000.00 Buget local
Consiliul 

Judeţean Ilfov

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Administrația Străzilor – Proiectulul “ București Oraș Sigur”

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Municipală Pază și 

Securitate

€1,000,000.00 Buget local

În parteneriat, aprobat de 

Consiliul General al Capitalei, 

în 13 august 2018

Compania 

Municipală Pază 

și Securitate

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Amenajarea benzilor dedicate pentru transportul public, pe 

marile bulevarde, dar și pe străzile secundare

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Dezvoltarea serviciilor de transport public in vederea 

cresterii potentialului turistic

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Elaborare Plan Integrat General pentru Transport şi 

Mobilitate Durabilă în Municipiul Bucureşti şi zona sa 

regională de influenţă în transport (PIGTM BZ)

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Elaborare PT+DA, asistență tehnică și execuție lucrări de 

reabilitare/consolidare pasaj denivelat suprateran Pod 

GRANT

Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje 

București

€500,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Străzi, Poduri și 

Pasaje București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Elaborare, aprobare și implementare ghid proiectare a 

străzilor la nivelul Capitalei (Primăria Municipiului București 

și Primării de Sector)

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București



1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Elaborarea și implementarea unei politici de parcare la 

nivelul Primariei Capitalei

Primăria Municipiului 

București

Proiectul 

prevede 

elaborarea și 

implementarea 

 unei politici 

de parcare la 

nivelul 

sectorului, 

care să vizeze 

îmbunătățirea 

managementul

ui locurilor de 

parcare 

existente și 

decongestionar

ea traficului. 

Acesta va viza 

cu prioritate 

instituirea de 

sensuri unice 

și amenajarea 

de parcaje 

publice de-a 

lungul 

străzilor. O 

primă etapă 

vizează zonele 

Cotroceni și 

Mărgeanului. 

De asemenea, 

vor continua 

lucrările de 

modernizare a 

parcărilor de 

€15,000,000.00
Buget local, fonduri 

europene

 Bugetul Primăria 

Municipiului București

 Împrumut BERD

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Expertiza tehnica si DALI Extindere si amenajare hala 

destinata efectuarii ITP la vehicule articulate cu lungimea 

de 18 m la autobaza Titan, respctiv Amenajare hala 

destinata efectuarii ITP autobuze la autobaza Alexandria

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€350,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

Compania 

Municipală 

Dezvoltare 

Durabilă 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Îmbunătățire capacității de planificare, coordonare, 

pregătire și cercetare în domeniul transportului public

a. Centru de cercetare-dezvoltare-inovare pentru transport 

public/ CDI-Transport Public Bucureşti-Ilfov-

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Implementarea unui sistem pentru managementul 

traficului care sa permita schimbarea anumitor restrictii de 

trafic in functie de situatie (limite de viteza adaptabile)

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/Dani

elScurtuOficial/p

osts/6588380417

14816

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Încurajarea aplicarii conceptului "car pooling" (partajare a 

autoturismelor) în rândul companiilor prin acordarea de 

facilități fiscale  

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local/ POR / 

PPP

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Introducerea reformei instituționale prin înființarea 

Autorității de Transport Metropolitan București

Primăria Municipiului 

București; Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti;

€500,000.00 Buget local

PMUD 

BI/Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Program reorganizare RATB din Regie Autonomă în 

Companie comercială, deținută de Consiliul General al 

Bucureștiului și modernizare instituțională

Primăria Municipiului 

București; Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti;

€250,000.00 Buget local

PMUD 

BI/Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Realizarea de contracte de servicii publice (PSC) cu 

operatorii de transport public interni (Metrorex, RATB, 

Buftea, Voluntari) și cu operatorii privați în conformitate cu 

Regulamentul CE 1370/2007

MDRAP; Primăria 

Municipiului București; 

Consiliul JudeţeanI; adi-T

€1,500,000.00 Buget local

PMUD 

BI/Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Realizarea și implementarea unei politici unitare și durabile 

privind parcarea rezidențiala în București și localitățile din 

Județul Ilfov

 Buget local

 (cod PMUD B-7)

Primăriile de Sector, UAT-

uri Ilfov, Primăria 

Municipiului București

€1,000,000.00 Buget local

Gestiunea cererii de parcare 

în zonele rezidențiale prin 

implementarea zonelor de 

parcări rezidențiale în 

sectoarele, respectiv 

cartierele din București. 

Dezvoltarea și 

implementarea zonelor de 

parcare rezidențială în cele 6 

Sectoare precum și în zonele 

rezidențiale ale principalelor 

localități din Județul Ilfov.

 Stadiu: /

PMUD

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Reluarea programului „Infrastructură Urbană în Bucureşti” 

convenit cu Banca Europeană de Investiţii la 19 decembrie 

2000, aprobat prin legea 489 din 2001

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

https://www.facebook.com/DanielScurtuOficial/posts/658838041714816
https://www.facebook.com/DanielScurtuOficial/posts/658838041714816
https://www.facebook.com/DanielScurtuOficial/posts/658838041714816
https://www.facebook.com/DanielScurtuOficial/posts/658838041714816
https://www.facebook.com/DanielScurtuOficial/posts/658838041714816
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990


1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Reorganizarea traseelor de autobuz în București

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€15,000,000.00

Buget local, buget 

județean, Fonduri 

europene

In curs de desfasurare 

actiunea de asistenta tehnica 

a BM cu componenta de 

asistenta pentru 

reorganizarea traseelor de 

autobuz.

 In curs de desfasurare 

actiunea de inventariere si 

identificare a imbunatatirilor 

necesare a facilitatilor din 

terminale, reamenajarea 

statiilor

 Programul integrat de 

transport (descris la C8) 

asigura un grad suficient de 

flexibilitate, astfel incat sa 

poata fi implementate 

masurile din C13. Transport 

Public Bucureşti-Ilfov 

coordoneaza, in prezent, 

intreg procesul

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Separarea prin orar a transportului de persoane de cel de 

marfa

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Sistem de management al traficului:îmbunătățire, 

extindere, funcționalitate, interfață cu centrul de control 

trafic și serviciul de urgență, prioritizarea transportului 

public

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti, Transport 

Public Bucureşti-Ilfov,

€25,000,000.00

Buget de stat, buget 

local, buget 

judetean, alte surse 

de finantare

PMUD-BI

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Soluţii integrate ITS (IT&C) pt. sistemul de transport urban 

/ metropolitan 

 - Studiu tehnic şi de fezabilitate - SolITS

 Soluţii integrate ITS (IT&C) pt. sistemul de transport urban 

/ metropolitan 

 - Studiu tehnic şi de fezabilitate - SolITS

Primăria Municipiului 

București
€550,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Soluţii pentru inovarea şi Transport Public Eficient bazate 

pe evaluarea Experienţei Pasagerilor (TPEExP)

Primăria Municipiului 

București
€750,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Strategie și Plan de Implementare a Parcajelor de transfer 

în Municipiul București si zonele limitrofe (SPIP)

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Se incadreaza la POR Axa 4. 

Prioritatea 4.2. doar daca se 

realizeaza sisteme de ti 

Park&Ride la intrarea in oras 

si faciliteaza transferul la 

transport public

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Studiu asupra pietei transportului public si stabilirea de 

strategii de sustinere a gradului de mobilitate pentru 

cetatenii defavorizati

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€350,000.00

Buget local, buget 

județean, Fonduri 

europene

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Studiu de fezabilitate pentru Inelul feroviar al Bucureștiului

Primăria Municipiului 

București

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

CNCF CFR SA

€200,000.00

FC și Buget de stat

 POIM 

 2014-2020

Nota de fundamentare:

 - aprobată de Directorul 

General al CNCF CFR SA în 

data de 07.08.2019

 - trimisă spre aprobare la 

Ordonatorul Principal de 

Credite - Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor

PMUD

https://inclusiv.r

o/trenul-urban-

tramvai-

Bucureşti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Studiu și proiect-pilot de reconfigurare a rețelei de 

transport public în cartierul Drumul Taberei (corelat cu 

punerea în funcțiune a linie de metrou)

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Taxa de aglomerare pentru accesul în inelul zero al 

Bucureștiului, cu excepția celor care au domiciliul sau care 

au locul de muncă în zonă (fond pentru crearea pistelor de 

bicicletă și a Centurii Verzi a Capitalei)

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.per.

ro/campanii/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Transformarea parcărilor instituțiilor publice în parcări 

publice în weekend și în timpul săptămânii după ora 18.00.

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-mobil/

1.	ORASUL CONECTAT

1.5.	IMBUNATATIREA 

MANAGEMENTULUI DE 

TRAFIC

1.5.6. Îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare și de 

planificare în domeniul 

infrastructurii și a 

serviciilor de transport

Upgrade versiunea actuala Primăria Municipiului București -

Societatea de Transport Bucureşti- SAP ECC 6.0 la SAP S/4 

HANA

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€4,547,628.00
Buget local (integral 

sau parțial)

Termen - 2019; Aprobat de 

CA în data de 25.02.2019

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Dezvoltare in zona de Nord: statia electrica IT/MT Henri 

Coanda situata in complexul Henri Coanda, statia IT/MT 

Mircea Eliade situata la intersectia calea Floreasca cu 

Mircea Eliade si statia IT/MT noua in zona Industriilor.

ENEL €2,669,404.52
Buget local, alte 

surse de finantare
Preconizare ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Flexibilizarea schemei de funcționare din stația 220/110/10 

kV Fundeni și amplificarea puterii în stație, prin instalatrea 

unei unități de transformare între nivelurile de tensiune de 

220 kV și 110 kV, care va conduce la creșterea capacității de 

injecție din rețeaua electrică de transport în rețeaua 

electrică de distribuție.

Transelectrica €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
Contractare Transelectrica

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.per.ro/campanii/
https://www.per.ro/campanii/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-mobil/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-mobil/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-mobil/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-mobil/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-mobil/


1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Flexibilizarea stației 220/110 kV Fundeni pentru creșterea 

siguranței în alimentare a consumatorilor din zona de Nord 

- Est a Bucureștiului și instalarea unui nou AT 220/110 kV 

200 MVA, instalarea unui nou transformator 400/110 kV 

250 MVA în Stația București Sud

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Imbunatatire capacitate transport LES 110 kV Fundeni-

Otopeni si Otopeni-Timpuri Noi si Timpuri Noi-Pajura
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Imbunatatire nivel de siguranta in exploatare LE 20 kV 

Carne 1 si LE 20 kV Porcine 2 prin descarcare sarcinei pe o 

linie noua de 20 kV din PT 4350 racordata direct in statia 

110/20 kV Masini Grele

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Introducere in telecontrol reteaua de joasa tensiune 

aferenta PT 1082, zona Nord mun.Bucureşti
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Propunere investiție ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Introducere in telecontrol reteaua de joasa tensiune 

aferenta PT 1822, PT 1806, PT 189, PT 589, zona Sud 

mun.Bucureşti

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
Propunere investiție ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Introducere telecontrol in posturi de transformare cu 

celule modernizate
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Propunere investiție ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare cablu MT LES 10kV CET SUD cel 12 : PT2824 - 

PA 1730 - PT 4006
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare cabluri medie tensiune zona statiei Salaj, cu 

frecventa mare de defect (st Salaj-T3227 si T3116-T3142) 

mun.Bucureşti

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare cabluri MT LES 20 kV Filaret Distributie 

Brancoveanu, modernizare si introducere in telecontrol 

posturi de transformare aferente acestei retele

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare celule 110kV TRAFO 1+2 in statia de 

transformare Mihai Bravu
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare LES joasa tensiune zona cartier Calea Grivitei, 

PT 250, PT 319, PT 2487 mun.Bucureşti
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare LES joasa tensiune zona cartier Toamnei 

str.Mihai Eminescu, mun.Bucureşti
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare LES joasa tensiune zona Domenii, aferenta PT 

10412, PT400, PT 4746, PT 156, PT 4657, PT 536, str.Stefan 

Sanatescu,Alexandru Constantinescu,Av. Petre Cretu,Av. 

Mircea Zorileanu,Constantin Sandu Aldea,Capitan Nicolae 

Drossu, Gheorghe Stalpeanu,Av Ion Marasescu, Bd.Marasti, 

mun.Bucureşti

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare LES medie tensiune zona Prelungirea Ghencea ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare posturi de transformare zona de Est jud.Ilfov : 

PT 3422, PT 3286, PT 3060, PT 3512, PT 3252, PT 3061 PT 

3952

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare posturi de transformare zona de Sud 

Bucureşti : PT 279, PT 351, PT 1747, PT 3269, PT 2931, PT 

2479, PT 2035, PT 1913, PT 1863

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare posturi de transformare zona de Vest 

Bucureşti : PT 3169, PT 1018, PT 2519, PT, 1854,PT 2593, PT 

2597, PT 2671, PT 2747, PT 2836, PT 2915, PT 2923, PT 

3042, PT 3067, PT 3287, PT 3511, PT 1852, PT 3188

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare posturi de transformare zona Nord :PT 3977, 

PT 3979,PT 1113, PT 1114, PT 240, PT 2528, PT 545, PT 

53,PT 112, PT 1654, PT 1664, PT 3646, PT 256, PT 382, PT 

1283, PT 216, PT 2489, PT 46, PT 868, PT 2724, PT 924, PT 

981, PT 1427, PT 1624, PT 1739

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare posturi de transformare zona Vest 

mun.Bucureşti : PT 2018, PT 1591, PT 718, PT 1971, PT 

3254, PT 2230, PT 3946, PT 2132, PT 2162, PT 1935, PT 986, 

PT 897, PT 2021, PT 1577, PT 726, PT 1065, PT1352, 

PT1824, PT2346, PT 1997, PT 866, PT3425, PT 2975

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL



1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare PT 1084, 1521, 1832, 2154, 2475, 2543, 2718, 

2862
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

Modernizare PTA 218 cu PTAB ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

Modernizare punct de alimentare zona Bucureşti Nord- 

PA1790
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare punct de alimentare zona Bucureşti Sud- PA 

1930
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare puncte de alimentare zona Bucureşti EST- PA 

1520, PA3030, PA1580, PA1750, PA1455, PA2650, PA2570, 

PA2495, PA2550, PA2240, PA 2250, PA1990, PA1910, 

PA2440, PA2260, PA2505, PA3940

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare puncte de alimentare zona Bucureşti Nord- 

PA1970, PA1380, PA1260, PA980, PA455, PA930, 

PA703,PA2420, PA2425, PA920, PA620

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare puncte de alimentare zona Bucureşti Sud- 

PA2120, PA1350, PA2500, PA2300, PA2210, PA2630, 

PA2270, PA210

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare puncte de alimentare zona Bucureşti Vest- 

PA759, PA2400, PA2490, PA2670, PA2690, PA2774,PA2800
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare retea joasa tensiune PA 1340 ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare retea medie si joasa tensiune si trecere la 20 

kV distributie zona Floreasca
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare si telecontrol PT Bucureşti Vest :1383, 656, 

1065, 152, 120, 986, 897, 265, 977, 1935, 2132, 661, 1963, 

1275, 121, 2225, 3129, 1851, 2899, 449, 1327, 1492, 451, 

1458

ENEL €30,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare sistem de alimentare cu energie electrica în 

depou Berceni

 - Dotări cu Posturi trafo, rețeaua de alimentare și Stații de 

încărcare lentă a bateriilor autobuzelor electrice, inclusiv 

stații mobile

Primăria Municipiului 

București
€25,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Termen - 2023

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare sistem de alimentare cu energie electrică 

pentru autobuzele electrice în depourile Berceni, Bujoreni 

și Bucureștii Noi

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Elaborare SF 

Direcţia 

Transporturi

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Modernizare statia Obor - Inlocuire Transformatoarelor T5, 

T6,T7,T8 110/10 kV în Staţia de transformare 110/20/10 kV
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Realizarea unei stații 400/110 kV în zona centrală 

(Grozăvești), racordată prin două linii electrice subterane 

de 400 kV cu stația Domnești, respectiv București Sud

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Realizarea unor noi stații electrice de 400 kV sau de 220 kV 

și construirea unei linii electrice aeriene/subterane de 400 

kV de la stația electrică de transport București Sud la stația 

electrică Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de 

transport 400/110 kV în zona de nord-est a Municipiului 

București, într-una din localitățile Otopeni, Tunari, 

Voluntari, racordată prin LES 400kV cu staţia 400kV 

Bucureşti Sud şi cu LEA 400kV cu staţia 400kV Brazi Vest

ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.1. Asigurarea 

aprovizionării din SEN 

cu necesarul de energie 

electrică a Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale

Trecere la 20 KV a T586, T786, T272, T2558 si T1631, 

modernizare si reamplasare PTM 272 Antiaeriana
ENEL €500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Aleea Baiut, Nr 6, Bloc C36, scarile 1-5 ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Aleea Parva, Nr 8, Bloc A 35 scarile A-D ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Calea Victoriei Nr.128A ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL



1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura sos.Nicolae Titulescu, str.Maresal 

Averescu, PT 1975, PT 2468, PT 1107, PT 212, PT 1036 zona 

Turda

ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Str Pascani, Nr 5, Bloc D7, scarile A-D ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Str Soldat Zambila Ionita, Nr 1,3 

mun.Bucureşti - Est
ENEL €500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Str Topolovat Nr 12, Bloc TD 22 ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura Str Vladeasa, Nr 7, Bloc C 34 ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura str.Cetatea de Balta nr,112-114 bloc 7 ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura zona ANTIAERIANA str.Manea Serban, 

Nedelcu Ilie, Valea Hartibaciului, Fratii Buzesti, Delureni, 

Luca Craioveanu, Ion Porumbaru, Corbita, Rombului, 

Suzana, Petre Gadescu, Elena si Vasile Cojocaru, Ion 

Coman, Banu Maracine, Docolina, Iliada,

ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura zona CRANGASI str.Zboina Neagra ENEL €500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura zona Lacul Tei, Nr 71, 73, 75, 126-128 

mun.Bucureşti - Nord
ENEL €10,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura zona Lamotesti - str Lamotesti, 

Huedin, Izvorul Crisului, Izvorul Muresului, Izvorul Oltului, 

Izvorul Rece, Izvorul Trotusului, Resita

ENEL €15,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Centralizare masura zona TURDA str.Grivitei ENEL €3,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Construire stații electrice noi 110 kV/MT în zona Drumul 

Taberei, Băneasa
ENEL €4,400,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Crestere grad de sigurantă a consumatorilor din zonele 

Metalurgiei si Popesti Leordeni prin realizare racord nou 

din statia Masini Grele si trecere la 20 kV PT 1621

ENEL €15,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Imbunatatire nivel tensiune loc.Jilava si trecere la 20 kV 

zona Bucureşti Sud
ENEL €10,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Implementarea unor solutii digitale pentru identificarea 

defectelor in retelele de alimentare cu energie electrica

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€850,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Înlocuire LES 110 kV cu cabluri de capacitate mărită (ca de 

exemplu traseul București Nord-Centru, Militari-Răzoare, 

Militari-Grozăvești, Răzoare-Grozăvești  etc.)

ENEL €2,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Inlocuire LES 110 kV NORD - CENTRU ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

inalta tensiune din statia IMGB (2 buc)
ENEL €4,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

inalta tensiune din statia Liviu Rebreanu (1 buc)
ENEL €2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL



1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Cotroceni (4 buc)
ENEL €6,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Dudesti (2 buc)
ENEL €2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Filaret (6 buc)
ENEL €6,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Jilava (2 buc)
ENEL €6,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Nord (6 buc)
ENEL €4,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere investiție pentru 

2020
ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Obor (6 buc)
ENEL €2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Pajura (4 buc)
ENEL €1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Razoare (2 buc)
ENEL €2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Solex (1 buc)
ENEL €4,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statia Timpuri Noi (2 buc)
ENEL €5,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de 

medie tensiune din statiile Metrou (4 buc)
ENEL €10,200,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Introducerea retelelor de cabluri in subteran
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€4,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Marire grad de siguranta in alimentarea cu energie electrica 

in statia de transformare 110 kV Masini Grele
ENEL €5,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Marirea gradului de siguranta in exploatare in statia de 

transformare Solex
ENEL €3,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Modernizarea a 7 substatii electrice de tractiune (Vatra 

Luminoasa, Titan, Policolor, N Grigorescu, Gara de Nord, 

Bucureştii noi, Giulesti)

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Reabilitare Staţia de transformare 110/20/10 kV Nord ENEL €3,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice 

interioare/exterioare, instalatii electrice de curent slab, 

instalatii termice, instalatii climatizare si instalatii sanitare 

cladire spital si dependinte

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Realizare legatura MT intre Statia transformare Centru si 

Statia de transformare Nord si trecere la 20 kV posturi din 

zona

ENEL €5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Realizarea a 100 statii de reincarcare autovehicule electrice 

in Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Studiu de fezabilitate în lucru

Primăria 

Municipiului 

București

https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/


1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Realizarea închiderii inelului de 400 kV al Municipiului 

București, pe zona de est, prin construirea unei linii 

electrice aeriene/subterane de 400 kV de la stația electrică 

de transport București Sud la stația electrică Domnești, 

inclusiv cu realizarea unei stații noi de transport 400/110 kV 

în zona de nord-est a Municipiului București, într-una din 

localitățile Otopeni, Tunari, Voluntari. Această nouă stație 

ar putea avea și unități de transformare de 400/220 kV și ar 

putea fi conectată cu stația 220 kV Fundeni printr-o linie 

electrică subterană de 220 kV.

Transelectrica €5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
Idee Transelectrica

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Realizarea unor stații electrice de 400 kV sau de 220 kV de 

injecție în rețeaua electrică de distribuție în interiorul 

Municipiului București, în centrele de consum;

Transelectrica €5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
Idee Transelectrica

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Realizareai stației de injecție Grozăvești 400kV/110kV 

racordată la stațiile existente de 400kV Domnești și 

București Sud prin linie electrică subterană (LES) 400kV 

Domnesti-Grozăvești și LES 400kV București Sud-Grozăvești.

Transelectrica €5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Oportunitate rezultată în 

urma unor studii suport 

pentru Planul de Dezvoltare 

elaborate în anii 2008 și 

2015, în cadrul cărora s-a 

analizat evoluția consumului 

și a rețelei electrice de 

distribuție în zona 

metropolitană București,

Transelectrica

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Relocare cabluri medie tensiune aferente statiei Dudesti 

care subtraverseaza proprietati particulare
ENEL €200,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Relocare cabluri mt statia CET SUD din sala de 

conexiuniveche in cea noua
ENEL €2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de 

supralărgirea străzii Fabrica de Glucoza

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Termen - 2019; Aprobat de 

CA în data de 25.02.2019

Primăria 

Municipiului 

București -

Societatea de 

Transport 

Bucureşti

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Cotroceni ENEL €6,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Pajura ENEL €48,400,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Sistem mobil de suplinire a energiei în caz de avarii

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Municipală Energetica 

București, ENEL

€3,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Aplicat în mai 2018; cod 

MySmis - 123427

Compania 

Municipală 

Energetica 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Trecere la 20 kV Bucureşti zona Pajura ENEL €1,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.2. Imbunătățirea 

sistemului de distribuție 

a energiei electrice la 

consumatori

Trecere la 20 kV distributie zona Dudesti - Ozana Policolor ENEL €1,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

internet în bandă largă

Amenajarea de puncte de acces gratuit la Wi-Fi în spații 

publice

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

internet în bandă largă

Dezvoltarea rețelei metropolitane subterane de fibră 

optică a municipiului București (NetCity) 

Primăria Municipiului 

București, NetCity
€3,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

internet în bandă largă

Dotarea spațiilor publice (piețe și parcuri) cu internet 

gratuit

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

internet în bandă largă

Programul WiFi4EU
Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Finantare 

europeana

Direcția 

Generală 

Management 

Proiect cu 

Finanțare Externă

1.	ORASUL CONECTAT

1.6.	EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE 

ENERGIE ELECTRICA SI 

ASIGURAREA 

ACCESULUI LA 

TELECOMUNICAȚII

1.6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

internet în bandă largă

Trecere la 20 kV Bucureşti zona Drumul Taberei ENEL €3,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
 . ENEL

https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803


2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Construirea unui nou centru de business pe fosta 

platforma Faur

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Crearea unei platforme de afaceri in zona Theodor Pallady
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://neamtup

rimar.ro/decalog-

pentru-sectorul-

3/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Crearea unor centre de industrie nepoluanta in zona Calea 

Văcărești / Carol - Filaret / Luica-Giurgiului / Romprim / Iuliu 

Hațeganu - Vitan Bârzești

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€18,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Crearea unui parc industrial pe Platforma IMGB
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€23,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri (parcuri industriale, 

incubatoare, hub-uri, parcuri științifice și tehnologice) si 

infiintarea unui cartier de business in urma relocarii Uzinei 

de Reparații Atelierele Centrale Primăria Municipiului 

București -Societatea de Transport Bucureşti

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€7,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/locuri

-de-munca-si-un-

mediu-economic-

atractiv-in-

sector/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Înfiintarea Platformei Business Uranus
Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.1. Dezvoltarea de 

noi poli de afaceri la 

nivel local și 

metropolitan

Infiintarea unui parc industrial si a unuia tehnologic pe o 

suprafata de 20 ha

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Amplasarea Punctelor Mobile de Informare Turistică
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Obiective specifice: - 

Furnizarea de informații 

complete privind Bucureștiul 

turistic

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Atragerea de investitii in sector, atat autohtone, cat si 

straine

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Bucharest Eco Tour
Primăria Municipiului 

București
€9,753,593.43

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

București - O DESTINAȚIE CHEIE PENTRU TURISMUL DE 

SĂNĂTATE

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

București - știință și tehnică contemporană
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Contributie la creșterea numărului de străini care să 

viziteze Municipiul București și la sporirea atractivitații 

orașului pentru investiții străine prin oferirea unor servicii 

de informare/ consiliere/ integrare corespunzătoare;

Primăria Municipiului 

București
€600,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2020

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Cultural)

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Crearea și promovarea brandului turistic al Bucureștiului-

"Obiective specifice: Creșterea numărului de turiști străini 

care vizitează Capitala României și împrejurimile. 

 Crearea unei imagini unitare și consecvente pentru 

Municipiul București din punct de vedere al marketingului 

turistic, al unei imagini unitare, al unui brand de capitală 

europeană."

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
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http://uliseprimar.ro/programul-politic/
http://uliseprimar.ro/programul-politic/


2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Crearea traseelor turistice literare si semnalizarea lor
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Dezvoltarea unei aplicații pentru smart-phone dedicată 

destinației turistice București-"Obiective specifice: -

Facilitarea unei experiențe turistice moderne, plenare și 

complete prin intermediul unei aplicații mobile.

 - Aplicația va oferi toate informațiile și îndrumările 

necesare oricărui turist care deține un terminal mobil, fiind 

în legătură indisolubilă cu site-ul și City Cardul Bucharest 

Pass. 

 - Obținerea unor date analitice care să ne ofere o imagine 

exactă a turiștilor care folosesc această aplicație."

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Elaborarea și implementarea unui ghid (kit) de promovare a 

Sectorului 5 pentru investitori

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
Proiectul presupune elaborarea unui ghid pentru investitori și a unui manual de branding, cu ajutorul unei companii specializate, inclusiv un logo, însoțit de o campanie de promovare a acestuia (de la formularele tipizate utilizate în administrație, la website-ul primăriei și la panouri la intrarea pe teritoriul sectorului).€100,000.00 Buget local

Sectorul 5 are nevoie de o 

identitate vizuală nouă și de 

o percepție favorabilă în 

rândul bucureștenilor și a 

mediului de afaceri.

SIDU Sect 5

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

Event marketing support – participarea la licitaţii 

internaţionale pentru organizarea de evenimente, 

susţinerea evenimentelor sportive şi culturale agreate deja 

de oraş;

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

Integrarea Mausoleului din Parcul Carol in lista atractiilor 

turistice

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Introducerea în circuitul turistic al capitalei a Muzeului 

Sportului care își are sediul la COSR.

Primăria Municipiului 

București, COSR
€500,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-activ/

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Promovarea capitalei prin oferirea sprijinului logistic 

producătorilor de film care sunt interesați să folosească 

imagini din București pentru producțiile lor

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

Producătorii de filme 

românești sau cu distribuție 

preponderent românească 

beneficiaza de gratuitate la 

taxele de filmare aplicabile 

pe domeniul public al 

municipiului București.

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Realizarea și distribuirea de materiale de promovare 

(broșuri, pliante, hărți, albume, ghiduri) a obiectivelor 

turistice ale Municipiului București

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Realizarea unei broșuri/Publicații de prezentare turistică și 

istorică a Primăriei Municipiului București, care va fi 

înmânată în cadrul tururilor Primăriei.

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de 

orientare şi informare

Primăria Municipiului 

București
€30,000.00 Bugetul local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

2.	ORASUL INOVATIV

2.1.	ATRAGEREA DE 

INVESTIȚIII ÎN DOMENII 

DE SPECIALIZARE 

INTELIGENTĂ

2.1.2. Promovarea 

imaginii Capitalei și a 

zonei sale urbane 

funcționale ca hub 

economic de 

importanță europeană

Tururi personalizate ale Bucureștiului
Compania Municipală 

Turistică București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Acordarea de asistenta online si la birou pentru 

antreprenorii care initiaza afaceri

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/locuri

-de-munca-si-un-

mediu-economic-

atractiv-in-

sector/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Adoptarea unui program ce permite munca la domiciliu și 

introducerea de mai multe spații de tip co-working space

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Amenajarea unor depozite frigorifice pentru produsele bio 
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Amenajarea unor spatii de comercializare a produselor 

traditionale, ecologice si bio

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Asigurarea unor spatii gratuite pentru startup-uri timp de 5 

ani

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri și anexe 

aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu 

precădere IMM-uri, pentru activități de producție și/sau 

servicii

Primăria Municipiului 

București
€1,611,990.00

Buget local, alte 

surse de finantare
PIDU

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Crearea de hub-uri tematice (ex. hub pentru start-up-uri în 

zona Academiei de Studii Economice).

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€12,000,000.00 POR, PPP

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
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https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
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2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Crearea unei pagini web destinate antreprenoriatului
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€50,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/locuri

-de-munca-si-un-

mediu-economic-

atractiv-in-

sector/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Crearea unui birou de consultanta privind accesarea 

fondurilor europene pentru firme si primarie

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://neamtup

rimar.ro/decalog-

pentru-sectorul-

3/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Crearea unui laborator pentru analizele fizico-chimice și 

organoleptice a tuturor produselor agricole comercializate 

în piețele din Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Crearea unui spatiu destinat startup-urilor
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€14,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Facilitarea accesarii de catre IMM-uri a fondurilor 

nerambursabile

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€600,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Incubatorul de afaceri – București START UP Centrul de tineret €5,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere 

expert in 

domeniu, din 

Bucuresti (sector 

privat)

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Infiintarea unor incubatoare de afaceri si hub-uri inovative 

pentru tinerii antreprenori

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€12,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Infiintarea unui ghiseu online pentru informarea 

intreprinzatorilor

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Înfiintarea unui Incubator de afaceri - Calea Victoriei 22-24
Primăria Municipiului 

București

Calea Victoriei 

22-24
€1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Înfiintarea unui Incubator de afaceri - Franceza 26
Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Oferirea de spații pentru Start-Up-uri (sedii sociale) la 

prețuri accesibile;

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Oferirea unui spatiu in cadrul primariei pentru o perioada 

de 2 ani in scopul infiintarii sediului social al afacerilor 

initiate de tineri

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/locuri

-de-munca-si-un-

mediu-economic-

atractiv-in-

sector/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a 

afacerilor „Curtea Meşteşugarilor”

Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
SF elaborat PIDU

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Redarea functiunii initiale a vechilor zone industriale
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€30,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://stefanflor

escu.ro/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor suport pentru 

antreprenori

Reducerea avansului de chirie pentru mesele din piețe de la 

12 la 3 luni

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Acordarea unor fonduri de co- garantare pentru sustinerea 

firmelor mici

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Demararea proiectului Start-Up Bucureşti (pentru a atenua 

efectele pandemiei asupra economiei)

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

http://romaniavi

ppress.com/ilan-

laufer-candidat-

la-primaria-

generala-a-

capitalei-invitat-

la-

romaniavippress/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Încurajarea activităților antreprenorilor mici prin scutirea 

de la impozite și taxe locale până la atingerea pragului de 

60.000 euro cifra de afaceri anuală;

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Infiintarea unor scoli de antreprenoriat
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
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http://romaniavippress.com/ilan-laufer-candidat-la-primaria-generala-a-capitalei-invitat-la-romaniavippress/
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2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Oferirea de pachete de oferte pentru firmele străine care 

intenționează să deschidă filiale în sector

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Organizarea atelierelor de descoperire antreprenoriala
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mih

aela-

mostavi.ro/node/

2

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Program de stimulare a antreprenoriatului prin 

cofinanțarea, pe bază de apel de proiecte, a organizațiilor 

specializate în oferirea de servicii pentru antreprenori 

precum: educație antreprenorială pentru tineri, atât din 

mediul urban cât și rural, servicii de incubare/asistență 

startup/accelerare, finanțare pentru debut (”seed-

funding”), înființarea de instrumente de capital de risc.

Primăria Municipiului 

București
€1,765,617.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (sector 

privat)

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Sector cu atractivitate crescută pentru forţa de muncă şi 

companii

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,550,000.00

Fonduri UE, buget 

de stat, buget local, 

alte surse atrase

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Sprijinirea intreprinzatorilor prin inchiriere de spatii la 

preturi atractive pentru infiintarea și dezvoltarea de mici 

afaceri.

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://badescu.r

o/prioritati/?fbcli

d=IwAR3iKX9dSq

Phbt1FAU6YnNL

oynqviomG-

DWMEBFzWhrA

OyCPkQqBXsEkg

u8

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor sociale 

realizate de tineri

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local/ POR / 

PPP

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.2. Stimularea 

antreprenoriatului prin 

măsuri locale

Sustinerea investitiilor private in turism: hoteluri noi, 

restaurante noi, centre de agrement.

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 POR, Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.3. Sprijinirea 

financiară a IMM-urilor 

în vederea dezvoltării și 

internaționalizării/ 

precum și a depășirii 

efectelor crizei 

provocate de Covid 19

Acordarea unor finanțari nerambursabile de la bugetul 

local pentru activități non-profit de interes local/general 

conform prevederilor legii 350/2005 (concurs public de 

proiecte conform metodologiei ce va fi supusă aprobării 

CGMB 

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.4. Digitalizarea 

sectorului IMM în 

vederea alinierii la 

trendurile globale

Digitalizarea și simplificarea procedurilor de înființare a 

întreprinderilor

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€500,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.2.	ÎNCURAJAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

ȘI SPRIJINIREA IMM-

URILOR ACTIVE

2.2.4. Digitalizarea 

sectorului IMM în 

vederea alinierii la 

trendurile globale

Elaborarea unei strategii de digitalizare a IMM-urilor
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€550,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Asigurarea decontării cursurilor de calificare / 

perfecționare pentru persoanele care urmeaza astfel de 

cursuri

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Corelarea cererii de pe piaţa muncii cu oferta educaţională, 

prin crearea unui cadru în care cei trei factori (unităţile de 

învăţământ preuniversitar, administraţie locală şi mediul de 

afaceri) să poată comunica şi colabora eficient

Primăria Municipiului 

București
€2,012,613.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Diversificarea formelor de pregǎtire profesionalǎ și 

dezvoltarea resurselor umane ȋn turism ȋn concordanţǎ cu 

cerinţele pieţei forţei de muncǎ.

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Finanţarea pregătirii şi specializării cadrelor didactice 

pentru predarea la distanţă în program de pregătire 

continuă

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local Primăria 

Municipiului 

București

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Înființarea unui centru local de cercetare didactică și 

formare profesională, inclusiv consilierea cadrelor didactice 

pentru scrierea de proiecte eligibile pentru finanțare.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Organizarea de cursuri de formare continua a cadrelor 

didactice

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Organizarea unor cursuri de competente digitale pentru 

profesori

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€700,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.3.	ASIGURAREA 

NECESARULUI DE 

COMPETENTE PE PIATA 

DE MUNCĂ

2.3.2. Adaptarea ofertei 

de educație și de 

formare continuă la 

noile dinamici ale pieței 

de muncă

Sustinerea programelor de formare continua a angajatilor
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€400,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.1. Sprijinirea creării 

și dezvoltării 

infrastructurii publice și 

private de CDI

Acvariu public cu centru de cercetare
Primăria Municipiului 

Bucureşti

Programul 

anual de 

investiții

€10,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Programul anual 

de investiții

2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.1. Sprijinirea creării 

și dezvoltării 

infrastructurii publice și 

private de CDI

Centru de transfer tehnologic în domeniul energiei - zona 

CET Titan 

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00 POR

Primăria 

Municipiului 

București

2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.1. Sprijinirea creării 

și dezvoltării 

infrastructurii publice și 

private de CDI

Sprijinirea activitatii Centrelor de Cercetare si Dezvoltare 

din centrele universitare

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,000,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.2. Sprijinirea 

transferului 

tehnologic/în scopul 

comercializării 

rezultatelor activității 

de CDI

Inființare Hub Tehnologic / Parc Industrial – zona Măgurele 

Sector 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti/ 

Primăria Municipiului 

București

€5,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București, Urban 

Innovative Actions

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
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https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
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https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
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https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
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https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf


2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.3. Sprijinirea 

funcționării și a 

dezvoltării clusterelor 

din domeniile de 

specializare inteligentă

Centrul Municipal Integrat pentru Tehnologii Inovative și 

Smart City

Primăria Municipiului 

București 
€15,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Direcția 

Generală 

Logistică - 

Direcția 

Informatică

2.	ORASUL INOVATIV

2.4.	SUSȚINEREA 

DEZVOLTĂRII 

SECTORULUI CDI/A 

TRANSFERULUI DE 

KNOW-HOW ȘI 

TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ

2.4.3. Sprijinirea 

funcționării și a 

dezvoltării clusterelor 

din domeniile de 

specializare inteligentă

Dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale specifice 

conceptului de specializare inteligenta (parcuri de 

specializare inteligenta)

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€350,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

2.	ORASUL INOVATIV

2.5.	CONSOLIDAREA 

COOPERĂRII DINTRE 

MEDIUL DE AFACERI ȘI 

ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ

2.5.1. Intărirea 

dialogului dintre mediul 

de afaceri și 

administrația locală

Constituirea unui parteneriat intre autoritatile locale (PMB, 

primariile de sector), ministerul Economiei și ONG –uri care 

sa dezvolte și sa valorifice oportunitatile de afaceri - 

eventual grup consultativ 

Primăria Municipiului 

București 
€100,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

2.	ORASUL INOVATIV

2.5.	CONSOLIDAREA 

COOPERĂRII DINTRE 

MEDIUL DE AFACERI ȘI 

ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ

2.5.1. Intărirea 

dialogului dintre mediul 

de afaceri și 

administrația locală

Infiintarea unui grup de lucru consultativ intre 

reprezentanții municipalității, reprezentanți ai mediului de 

afaceri, ai mediului academic și asociativ, care sa dezvolte și 

sa valorifice oportunitățile de afaceri 

Primăria Municipiului 

București
€10,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

2.	ORASUL INOVATIV

2.5.	CONSOLIDAREA 

COOPERĂRII DINTRE 

MEDIUL DE AFACERI ȘI 

ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ

2.5.1. Intărirea 

dialogului dintre mediul 

de afaceri și 

administrația locală

Infiintarea unui grup economic consultativ (format din 

reprezentanti ai administratiei publice si ai companiilor) 

pentru imbunatatirea mediului de afaceri

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

2.	ORASUL INOVATIV

2.5.	CONSOLIDAREA 

COOPERĂRII DINTRE 

MEDIUL DE AFACERI ȘI 

ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ LOCALĂ

2.5.2. Încurajarea 

activităților de 

responsabilitate socială 

corporativă ale 

companiilor locale

Demararea unui program comun ONG-APL-Mediul de 

Afaceri -de promovare a conceptului de Responsabilitate 

Sociala Corporatistă în rândul companiilor din Municipiul 

București 

Primăria Municipiului 

București
€50,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Atingerea autonomiei energetice prin incurajarea 

productiei de energie din surse regenerabile

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Consultanță tehnică și dirigenție de șantier pe perioada 

execuției lucrărilor de reabilitare termică a 221 de blocuri 

din Sectorul 2 al Municipiului București

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,641,808.00

Buget local / 

fonduri atrase

În curs de demarare licitație 

acord cadru

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 100

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,975,832.49

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 101

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,498,293.77

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 102

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,782,838.63

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 103

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,781,013.29

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 104

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,280,461.72

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 105

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,878,790.68

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 106

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,988,328.91

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 107

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,343,089.95

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
http://uliseprimar.ro/programul-politic/
http://uliseprimar.ro/programul-politic/
http://uliseprimar.ro/programul-politic/


3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 108

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,052,645.36

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 109

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,446,689.89

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 110

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,617,062.28

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 111

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,827,676.76

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 112

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,840,541.01

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 113

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€2,437,439.70

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 114

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,368,699.85

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 115

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,810,507.29

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 86

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,281,815.57

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 93

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,169,046.84

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 94

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,723,479.13

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 95

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€2,635,004.14

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 97

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€4,160,140.29

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 98

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€2,820,832.55

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 3 - FE 99

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,024,784.71

Programul 

Operațional 

Regional- FEDR + 

Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,300,000.00 POR+Buget Local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 1

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,669,563.66

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 2

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,035,806.70

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 3

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,401,621.91

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 4

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€2,604,786.96

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 5

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€3,525,975.02

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 6

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,704,519.37

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 7

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,597,893.26

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe 

din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora-Lot 8

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,690,110.52

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 1

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€4,232,290.22

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 2

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€3,052,129.66

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 3

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€3,011,122.33

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 4

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€2,678,420.97

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti



3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 5

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€4,475,665.61

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 6

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€5,345,080.92

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti – CPE 8

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€3,943,637.95

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 3.1.A

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru 

creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 2 pentru un număr de 379 blocuri

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,631,732.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Finalizare licitație acord 

cadru

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 68 

blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€41,993,824.00

Buget local / 

fonduri atrase

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de demarare licitație 

acord cadru

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 78 

blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€37,244,522.00

Buget local / 

fonduri atrase

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de demarare licitație 

acord cadru

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Executarea lurărilor de reabilitare termică pentru 75 blocuri 

de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€30,215,556.00

Buget local / 

fonduri atrase

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de demarare licitație 

acord cadru

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Întocmire documentație tehnico-economică pentru 

creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 4 al Municipiului București

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€767,376.90 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT 20 blocuri, Asistenta 

Tehnica 93 blocuri

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Izolarea termică a blocurilor şi a locuinţelor individuale cu 

polistiren grafitat de 10 cm grosime şi înlocuirea ferestrelor 

cu ferestre termopan

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00 Fonduri europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Management energetic și Program de îmbunătățire a 

eficienței energetice

Primăria Municipiului 

București
€60,975.61 Achiziție AT

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Măsuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice 

a blocurilor de locuințe - modernizarea ascensoarelor - 

etapa 2019

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€22,949,327.17 Buget local Licitație

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Program de investiții “Reabilitarea ascensoarelor din 

blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței 

energetice a acestora”

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

Asociațiile de proprietari

€20,000,000.00
Buget local, alte 

surse
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Programul local de creștere a eficienței energetice 

(PROCECS) a blocurilor de locuințe din Sectorul 5 (300 de 

blocuri )

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Împrumut BEI

 Bugetul de stat 

(MDRAP)

 Bugetul sectorului

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Program aprobat prin HCL 

60/2016. Există DALI pentru 

circa 130 de blocuri. 

SIDU Sect 5

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Reabilitare blocuri - 78 blocuri
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A1

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Reabilitare termica locuinte / consolidare (Magheru)
Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București



3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.1. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale

Reabilitarea termică a blocurilor de pe raza sectoarelor 3, 5 

şi 6 ale capitalei

Primăria Municipiului 

București
€1,300,000.00 POIM

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Studiile de fezabilitate au 

fost aprobate, proiectele 

tehnice au fost depuse de 

către primăriile de sector

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor RATB şi 

modernizarea sistemelor de încălzire ce utilizează energie 

neconvenţională

Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€13,182,751.54
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€6,500,000.00 POR+Buget Local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare / modernizare a 

Școlii Gimnaziale nr. 71

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,405,418.52

Fonduri UE, buget 

de stat și buget local
Cerere de finanțare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița Albinuța

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,419,697.35 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița Luminița

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,940,026.04 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița nr. 189

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,434,142.72 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița nr. 233

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,744,525.11 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița nr. 280

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,916,892.19 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare - 

Beneficiar: Grădinița Steluța

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,468,630.63 POR 2014 - 2020

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetica prin reabilitare/modernizare a 

Liceului Tehnologic "Ion I.C.Bratianu"

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,274,439.60

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizare energetica prin reabilitare/modernizare a 

Liceului Teoretic "Lucian Blaga"

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,170,297.56

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Grădinița nr. 208
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€665,520.34 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Grădinița nr. 230
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€579,992.43 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Grădinița nr. 274
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,530,397.61 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Adrian 

Păunescu

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,397,714.15 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 117 (cu 

sala de sport) și Gradinița nr. 170 ( în incinta sc.117)

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,962,691.45 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 197
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,374,137.32 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 309
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€1,209,316.79 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 59
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€737,421.82 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Sfântul Andrei
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,177,642.70 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Eficientizarea consumului de energie Școala Sfinții 

Constantin și Elena

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€2,062,031.36 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT + Execuție

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru 

Poni

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€308,008.21 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Îmbunătaţirea eficientei energetice a imobilelor aflate in 

domeniul public, in proprietatea M.A.I. ( Calea Floreasca, 

nr. 202- Corp 2, Sector 1, Bucureşti, sediul Centrului 

National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice; 

str. Nicolae Iorga, nr. 29- Corp A, Sector 1, Bucureşti, sediul 

Directiei Generale de Pasapoarte; str. Nicolae Iorga, nr. 27- 

Corp B, Sector 1, Bucureşti, sediul Directiei Generale de 

Pasapoarte; str. Nicolae Iorga, nr. 27- Corp C, Sector 1, 

Bucureşti, sediul Directiei Generale de Pasapoarte.)

Ministerul Afacerilor 

Interne

Direcţia Generală de 

Paşapoarte

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Ministerul 

Afacerilor Interne

Direcţia 

Generală de 

Paşapoarte

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Modernizare si reabilitare termica a Caminului 2 al Liceului 

Petru Poni

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€256,673.51 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Modernizare si reabilitare termica a gradinitei Paradisul 

Piticilor

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București

Gradinita 

Paradisul 

Piticilor

€21,560.57 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Modernizare, restaurare si eficientizare energetica pentru 

imobilul situat în Bd. Bucureştii Noi nr. 66, Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Bd. Bucureştii 

Noi nr. 66, 

Sector 1

€7,993,420.41
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI



3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Proiect integrat de eficienta energetica pentru autobaze 

RATB (proiect Pilot Pipera)

Primăria Municipiului 

București
€29,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Reabilitare clădire Primărie Sector 6 (Eficientizarea 

consumului de energie clădiri publice)

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului București
€604,000.00

Fonduri 

rambursabile

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Reabilitare termica cladiri publice/consolidare
Primăria Municipiului 

București
€250,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Reabilitarea modernizare instalatii (inclusiv folosirea 

energiei solare) in vederea cresterii eficientei energetice la 

spitale din subordinea CGMB si dependintele acestora

Primăria Municipiului 

București
€88,000,000.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A 

CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI 

PRIVATE

3.1.2. Creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor publice

Reabilitarea, inclusiv eficientizarea consumului de energie, 

al clădirilor publice din Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Bugetul sectorului. 

Fonduri elvetiene, 

POR 2014-2020, AP 

3

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

SIDU Sect 5

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei 

(Echipamentele instalațieie de cogenerare vor funcționa 

integrat și eficient cu celelalte echipamente ale centralei 

termice existente care trebuie modernizate. Studiul de 

fezabilitate nu a prevăzut modernizarea echipamentelor. 

Operatorul regional a întocmit o propunere de Notă 

conceptuală care va sta la baza întocmirii unui nou studiu.)

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București/ 

Primăria Municipiului 

București

€10,713,000.67

Buget local, alte 

surse de finantare. 

Valoarea estimată 

se va modifica după 

refacerea Studiului 

de fezabilitate

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Studiul de fezabilitate si 

indicatorii tehnico-economici 

au fost aprobaţi;

Operatorul 

regional

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Asigurarea apei calde menajere timp de 8 luni pe an din 

surse regenerabile prin amplasarea de panouri solare 

Primăria Municipiului 

București
€500,000,000.00 Fonduri europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Construcția în zonă Aviatiei, Lacul Tei a unei centrale de 

cogenerare de 110 MW cu generatoare moderne de mare 

eficienţă energetică

Primăria Municipiului 

București
€100,000,000.00 Fonduri europene

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Construirea în zona Colentina a unei centrale de 50 MW cu 

cogenerare de înaltă eficienţă energetică

Primăria Municipiului 

București
€45,000,000.00 Fonduri europene

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Construirea pe amplasamentul fostului CET Titan a unei 

microcentrale de 40 MW cu cogenerare de înaltă eficienţă 

energetică

Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00 Fonduri europene

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Dezvoltarea primului cartier independent energetic din 

România în zona Străulești – prin utilizarea pânzei freatice 

de apă termală, a energiei eoliene și a panourilor solare

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€50,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Energie verde pentru eficientizarea consumului de energie 

(incalzire) la nivelul municipiului Bucureşti 

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Administratia 

Fondului pentru 

Mediu – Programul 

Creşterea 

producţiei de 

energie din surse 

regenerabile;PROGR

AMUL 

OPERATIONAL 

REGIONAL 2014-

2020, Axa prioritară 

3 - Sprijinirea 

tranziției către o 

economie cu emisii 

scăzute de carbon, 

Prioritatea de 

investitii 3.1

Propunere 

experti din 

București in 

domeniu (Mediu)



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Instalații de alimentare cu gaze GPL cimitirul Pantelimon 2

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€36,960.99
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Instalații de alimentare cu gaze naturale cimitirul Bucureștii 

Noi

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€51,334.70

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Instalaţii şi branşament cimitirul Domneşti

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€47,227.93
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Studiu de fezabilitate privind realizarea unei noi unități de 

producere în cogenerare, în zona de Est, Nord-Est a 

municipiului București

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€190,965.09
Buget local, alte 

surse de finantare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Studiul de soluții privind implementarea cogenerării la 

unele centrale termice de cvartal

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€26,694.05
Buget local, alte 

surse de finantare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Sustinerea cetatenilor care opteaza pentru panouri 

fotovoltaice

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€11,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Transformarea centralei termice CASA PRESEI in centrala 

de cogenerare de inalta eficienta

Primăria Municipiului 

București
€72,650,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.1. Dezvoltarea 

capacităților de 

producție a energiei 

termice prin cogenerare 

sau trigenerare de 

înaltă eficiență și/sau pe 

bază de combustibili 

alternativi

Transformarea CT Ferentari 72 in centrala de cogenerare 

de inalta eficienta

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€88,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Alimentarea bl. 7 din str. Barbu Vacarescu nr. 44 sector 2 

prin dezafectarea Centralei termice Barbu Vacarescu şi 

racordarea la reţeaua de termoficare

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu module 

termice-Sectoarele 1, 5 și 6 

HCGMB 210/2009-Loturile II-VIII

Primăria Municipiului 

București
€9,194,000.14

Buget local, alte 

surse de finantare

Stadiu transmis 

ADI 

Termienergetica - 

 Obiectiv de 

investitie care a 

rămas pe lista 

celor finanţate 

de PMB pentru 

RADET; nu a fost 

cesionat de 

Operatorul 

regional datorită 

lipsei finanţării

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentaţi din 

staţii centralizate, sectoarele 1, 5 si 6; Lot1 : Lot8

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Propunere

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Eficientizarea alimentării cu energie termică a 

consumatorilor racordaţi la Centrala Termică 10 Bucureştii 

Noi

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Obiectiv din care 

s-a realizat un 

procent de 30%; 

a fost finanțat de 

PMB; a rămas la 

RADET-Nu a fost 

cesionat de 

Operatorul 

regional (fonduri 

insuficiente)



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a 

consumatorilor racordati la Centrala Termică 13 Bucureştii 

Noi

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Obiectiv din care 

s-a realizat un 

procent de 90%; 

a fost finanțat de 

PMB; a fost 

cesionat de 

Operatorul 

regional de la 

RADET la 

30.12.2020.

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a 

consumatorilor racordati la Centrala Termică 6 Bucureştii 

Noi

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Obiectiv din care 

s-a realizat un 

procent de 90%; 

a fost finanțat de 

PMB; a rămas la 

RADET-Nu a fost 

cesionat de 

Operatorul 

regional (fonduri 

insuficiente)

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Expertizarea sălii cazanelor CAF, construită în 1952

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€10,266.94
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ 

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Expertizarea si reabilitarea cosurilor de fum aferente 

centralelor termice din RADET existente/dezafectate

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€17,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Finalizarea modernizării tuturor punctelor termice aflate în 

exploatarea RADET Lot 19 : Lot 29 (219 Puncte Termice)

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Instalaţie de încălzire centrală termică şi gaze pentru 

clădirea administrativă din cimitirul Iancu Nou

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€22,587.27
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Mărirea capacităţii de degazare termică la 50 t/h
Primăria Municipiului 

București
€27,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ 

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare 11 Centrale Termice - Centrala Termică 

Luterană

Primăria Municipiului 

București
€1,239,837.40

Buget local, alte 

surse de finantare 

(Din surse proprii 

nu este posibil)

Execuție

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare 11 Centrale Termice - Centrala Termică Rosetti
Primăria Municipiului 

București
€386,178.86

Buget local, alte 

surse de finantare 

(Din surse proprii 

nu este posibil)

Execuție
Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare 11 centrale termice din Municipiul Bucureşti 

 - Modernizarea Centralei Termice Direcţie

 - Modernizarea Centralei Termice Ştirbei Vodă

 - Modernizarea Centralei Termice Olimpului

 - Modernizarea Centralei Termice Depou Ferentari

 - Modernizarea Centralei Termice Floreasca

 - Modernizarea Centralei Termice 18 A (Muzica)

Primăria Municipiului 

București

sectorul 1,2,3 

și 5
€5,303,195.43

Buget local, alte 

surse de finantare 

(Din surse proprii 

nu este posibil)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București (PMB 

se afla in 

imposibilitatea 

legala de a 

finanta 

modernizarea 

centralelor

  administrate de 

CMTEB, asa cum 

s-a intamplat in 

anii anteriori, 

prin RADET

 _ca urmarea a 

acestui fapt, 

val.estimatată de 

33,745,260.93 lei 

(fără TVA) 

pentru 

  modernizarea 

centralelor 

trebuie să fie 

asigurata de 

CMTEB din surse 

proprii care sunt 

insuficiente.)

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare 14 centrale termice nemodernizate
Primăria Municipiului 

București
€72,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare centrală termică Amzei
Primăria Municipiului 

București
€786,570.25

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare centrale termice existente şi achiziţia de 

centrale termice noi

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Municipiului București -

Societatea de Transport 

Bucureşti

€23,500,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare racorduri aferențe rețelei termice primare 

între căminele CD9 - C3

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€55,002,000.83
Buget local, alte 

surse de finantare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Stadiu transmis 

de ADI 

Termoenergetica 

-Obiectiv pentru 

care 

documentatia 

tehnica se afla in 

curs de 

elaborare. 

Operatorul 

regional nu are 

în derulare 

documentația 

pentru acest 

obiectiv.

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare racorduri aferente rețelei termice primare 

între căminele CM3-CE14

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€2,203,000.74
Buget local, alte 

surse de finantare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

Stadiu transmis 

de ADI 

Termoenergetica 

-Obiectiv pentru 

care 

documentatia 

tehnica se afla in 

curs de 

elaborare. 

Operatorul 

regional nu are 

în derulare 

documentația 

pentru acest 

obiectiv.

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare retele termice primare Camil Ressu – Drumul 

Murgului- IOR Catelu camin CS1 - camin CB5/C

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
S-a emis HCGMB

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare rețele termice primare CET Titan - Sos. 

Pantelimon (cămine CM11-CCF2)

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€23,452,000.72
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare retele termice primare CET Titan Sos 

Pantelimon Camine CM11-CCF2 (Studiu de fezabilitate)

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€24,229,979.47
PO Infrastructura 

mare/

Observatie ADI 

Termoenergetica 

:CMTEB nu are în 

curs de 

elaborare 

documentaţie 

ptr.acest obiectiv

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare retele termice primare CET Titan Sos 

Pantelimon Camine CP0-CV5/4

Primăria Municipiului 

București
€6,160,164.27

PO Infrastructura 

mare/

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizare rețelele termice primare : înlocuirea 

conductelor vechi, pe traseele existente, cu conducte 

preizolate, pe o luncime de traseu L traseu113 km (altele 

decât cele prevăzute în POIM)

Primăria Municipiului 

București / Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov

€253,572,299.81

Este necesară 

atragerea surselor 

de finanţare

Operatorul regional a realizat 

o estimare a acestor 

modernizări dar nu are în 

curs de elaborare 

documentaţie ptr.acest 

obiectiv - lipsa finantare

Propunere 

Operator regional

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea alimentarii cu caldură a ansamblului Micro 2 

Drumul Taberei LOT IV

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
S-a emis HCGMB

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea Centralelor Termice de cvartal (38CT)(în 

centralele termice de cvartal este necesară înlocuirea 

cazanelor vechi cu cazane noi, în condensație și a 

instalațiilor conexe necesare funcționării în regim automat 

a acestora , cu un randament ridicat şi cu posibilitatea de 

reglare şi monitorizare de la distanţă prin sistemul dispecer 

SCADA)

Primăria Municipiului 

București / Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov

Toate 

sectoarele 

Municipiului 

București 

€68,121,798.60 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta+ 

propunere ADI 

Termoenergetica 

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea modulelor termice montate la consumatori 

(371 PT-uri): - pentru optimizarea funcționării modulelor 

termice montate la consumatori este necesară înlocuirea 

echipamentelor existente cu echipamente noi; - o parte din 

modulele termice pentru care se dorește achiziționarea 

acestor echipamente au fost modernizate în anul 2003 (55 

module termice în ansamblul Jiului Pajura); celelalte au fost 

modernizate în perioada 2005-2009.

Primăria Municipiului 

București
€15,082,460.00

Este necesară 

atragerea surselor 

de finanţare

Propunere
Propunere 

Operator regional

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea modulelor termice montate la consumatori 

(MT)

Primăria Municipiului 

București
€15,600,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea Puncte termice
Primăria Municipiului 

București
€174,789,769.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea retelelor termice aferente Ansamblul 

Aviatiei ;

 LOT II : Punct Termic 2 Aviaţiei şi Punct Termic 6 Aviaţiei.

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Obiectiv care a 

fost finanțat de 

PMB; a rămas la 

RADET-Nu a fost 

cesionat de 

Operatorul 

regional (fonduri 

insuficiente)

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea rețelelor termice primare - 35 loturi
Primăria Municipiului 

București
€253,572,300.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea rețelelor termice primare - 65 racorduri 

puncte termice

Primăria Municipiului 

București
€20,700,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea rețelelor termice secundare aferente 

Centralelor Termice de cvartal

Primăria Municipiului 

București
€29,500,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Modernizarea rețelelor termice secundare aferente 

punctelor termice

Primăria Municipiului 

București
€65,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare magistrala de termoficare 2DN600 Pasaj 

Victoria si furnizarea eficienta a energiei termice

Primăria Municipiului 

București
€10,700,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare Magistrala II Sud intre caminele CS1-C11MB

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€210,000,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare Magistrala VI Sud intre caminiele CV20-CG5; 

CV4-CB5/C;CV16-C4MB

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€71,868,583.16
PO Infrastructura 

mare/

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare Magistralei I Sud intre CET SUD - caminul CV7

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€154,000,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare si modernizare retele termice primare TITAN BD 

N. Grigorescu Str L Patrascu Bd Basarabia, Camin CV4 

Camin CM7 LOT II

Primăria Municipiului 

București
€3,182,751.54

PO Infrastructura 

mare/

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€595,339.99

POR 2014 - 2020 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea 3.1.B

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare/modernizare retea distributie energie termică - 

Etapa 1 - 105,2 km de retea (tur-retur) -

Primăria Municipiului 

București
€250,000,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare/modernizare retea distribuție energie termică - 

Etapa 2 - 108 km de retea (tur-retur) 

Primăria Municipiului 

București
€270,000,000.00 POR

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea a 65 de racorduri aferente PT-urilor din 

sectorul 6 inclusiv reteaua secundara

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€330,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea retelelor termice primare din zona Colentina-

Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€80,000,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea rețelelor termice primare din zona Militari - 

Municipiul București - Racorduri de puncte termice (60 PT-

uri) neprevăzute în POIM

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€16,373,000.37
Alte surse de 

finanțare

OBS DSP: Obiectiv pentru 

care documentatia tehnica 

se afla in curs de elaborare

OBS 

Termoenergetica:Operatorul 

regional a realizat o estimare 

a acestor modernizări dar nu 

are în curs de elaborare  

documentaţie ptr.acest 

obiectiv - lipsa finantare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea retelelor termice primare din zona Militari-

Municipiu Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€81,000,000.00
Alte surse de 

finanțare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea retelelor termice primare din zona Vitan-

Municipiu Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€29,000,000.00
Alte surse de 

finanțare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea retelelor termice secundare aferente 27 

centrale termice din Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Radet 

Bucureşti

€255,000,000.00
Alte surse de 

finanțare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea rețelelor termice secundare aferente 

centralelor termice modernizate din Municipiul București

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€64,307,700.00

Este necesară 

atragerea surselor 

de finanţare

Obiectiv pentru care 

documentatia tehnica se afla 

in curs de elaborare

OBS ADI 

Termoenergetica

; Operatorul 

regional a 

realizat o 

estimare a 

acestor 

modernizări dar 

nu are în curs de 

elaborare 

documentaţie 

ptr.acest 

obiectiv - lipsa 

finantare

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea rețelelor termice secundare aferente 

punctelor termice modernizate din Municipiul București

Primăria Municipiului 

București / Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov

€100,000,000.00

Este necesară 

atragerea surselor 

de finanţare

Operatorul regional a realizat 

o estimare a acestor 

modernizări dar nu are în 

curs de elaborare 

documentaţie ptr.acest 

obiectiv - lipsa finantare

Propunere 

Operator regional

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 

Bucureşti (25 obiective totalizand 105,969 km. Traseu 

conducte termoficare)

Primăria Municipiului 

București
€317,032,520.33

85% - POIM

 13% - Buget de stat

 2% - Buget locat

Execuție

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 

București (35 obiective însumând o lungime de traseu de 

113,11 km canal termic)

Primăria Municipiului 

București
€346,003,478.00 PNRR

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 

București (trei obiective însumând o lungime de traseu de 

19,86 km canal termic)

Primăria Municipiului 

București
€41,418,146.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitarea termica a sediului Directiei Publice de Evidenta 

Persoane si Stare Civila Sector 2 Bucureşti, strada Olari, nr. 

19

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€273,936.34 POIM

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Reabilitare-modernizare rețele termice primare Titan Lot II - 

 B-dul N. Grigorescu - str. Lucrețiu Pătrășcanu - B-dul 

Basarabia (cămine CV4-CM7);

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară 

Termoenergetică 

București-Ilfov/ Primăria 

Municipiului București

€3,239,000.49
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Observatie ADI 

Termienergetica 

: Operatorul 

regional nu are 

în curs de 

elaborare 

documentaţie 

ptr.acest obiectiv

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Realizare retea inregistrare si monitorizare consumuri 

energetice (energie electrica, energie termica, gaze, 

carburanti) ale consumatorilor proprii ai municipiului 

Bucureşti in vederea asigurarii managementului energetic

Primăria Municipiului 

București
€66,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București



3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.2. Modernizarea / 

retehnologizarea 

centralelor termo-

electrice existente în 

vederea conformării la 

cerințele de mediu și 

asigurării vârfurilor de 

consum

Realizare retea multitabulara in zonele de case din 

municipiului Bucureşti (cca 1600 km)

Primăria Municipiului 

București
€28,600,000.00 POIM

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.3. Reorganizarea 

modului de 

administrare a 

sistemului de 

alimentare centralizată 

cu energie termică

Digitalizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu 

Energie Termică din Municipiul București

Primăria Municipiului 

București
€30,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.2.	REABILITAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI 

CENTRALIZAT DE 

ENERGIE TERMICA

3.2.3. Reorganizarea 

modului de 

administrare a 

sistemului de 

alimentare centralizată 

cu energie termică

Implementarea contorizării inteligente în cadrul SACET 

București

Primăria Municipiului 

București
€74,352,078.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Amplificare statia 110/20 kV Razoare de la 1x40+1x25 MVA 

la 2x40 MVA
ENEL €5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
 . PMUD-BI

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Amplificarea puterii în stația 400/220/110/10 kV București 

Sud, prin instalatrea unei unități de transformare între 

nivelurile de tensiune de 400 kV și 110 kV, care va conduce 

la creșterea capacității de injecție din rețeaua electrică de 

transport în rețeaua electrică de distribuție

Transelectrica €3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Contractare PMUD-BI

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public 

în Parcul Regele Mihai I, prin utilizarea aparatelor de 

iluminat cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea 

sistemului de supraveghere video

Primăria Municipiului 

București-Administrația 

Lacuri, Parcuri și 

Agrement București

€8,955,505.99
Buget local şi alte 

surse de finanţare

În curs de finalizare proiect 

tehnic și obținere autorizație 

de construire

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 

public, în coordonare cu realizarea sistemului de 

supraveghere video, în Parcul ”Regele Mihai I” (fost 

Herăstrău)

Primăria Municipiului 

București
€10,609,756.10

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare DTAC, PT, DDE și 

execuție 

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Harta ineractivă (GIS) a sistemului de iluminat public din 

Municipiul București (SIP) și monitorizarea/controlul 

consumurilor energetice a fiecărui punct de aprindere

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Directia Fonduri 

Europene

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Iluminarea prin sistem LED a trecerilor de pietoni 

nesemnalizate

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://cdn.g4me

dia.ro/wp-

content/uploads/

2020/09/33985-

Brosura-

Program-Politic-

Bacanu-S5-

compressed.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Individualizarea consumurilor de energie termica cu 

ajutorul repartitoarelor de costuri in condominii racordate 

la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice 

(studiu de fezabilitate)

Primăria Municipiului 

București
€537,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Proiecte integrat de reabilitare / modernizare elemente 

infrastructura urbana aferente sistemului de iluminat 

public ca intreg functional si eficient energetic (retea, 

stalpi, corp de iluminat)

Primăria Municipiului 

București
€125,000,000.00 POR

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Sistem de telegestiune iluminat public eficient energetic
Primăria Municipiului 

București
€12,500,000.00 POR

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Trecere la iluminat cu led - parcuri din sector

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului București, 

A.D.P. Sector 2

€3,000,000.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat public în 

vederea reducerii 

consumului de energie 

și creșterii calității 

serviciului

Treceri de pietoni cu iluminare bazată pe senzor
Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
2023

Lista de proiecte 

Strategia 

Județului Ilfov

3.	ORASUL DURABIL

3.3.	MODERNIZAREA ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

3.3.2. Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

iluminat architectural

Calea luminii – iluminat decorativ arhitectural pe traseu 

obiective turistice-  Bucureşti GUVERNARE EFICIENTĂ, 

PREDICTIBILĂ ȘI TRANSPARENTĂ (Instruirea personalului 

de conducere și de execuție din cadrul autorităților și 

instituțiilor publice; Dezvoltarea şi derularea de cursuri de 

formare în domeniul eticii şi integrităţii, adresate, în 

special, personalului autorităţilor şi instituţiilor publice 

(consilieri de etică, demnitari, aleși, personal cu funcții de 

conducere, personal de execuţie, etc.);

Primăria Municipiului 

București
€70,000,000.00

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Amenajarea unor platforme subterane (la blocuri, case) 

pentru colectarea selectiva a deseurilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Colectarea deseurilor generate in urma activitatii de 

construire

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Colectarea uleiului uzat, a bateriilor, aparatelor electronice
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Compostarea deșeurilor vegetale
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Construirea unei instalatii de sortare a deseurilor 

municipale si similare in Sectorul 1

Direcţia de Utilităţi 

Publice, Salubrizare şi 

Protecţia Mediului 

(DUPSPM)

€14,248,960.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

În desfasurare procedura de 

achizitie publica privind 

Servicii de consultanta si 

asistenta de specialitate 

pentru realizarea 

infrastructurii de sortare si 

pentru eficientizarea 

proceselor conexe sortarii 

deseurilor 

ADR BI

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Cresterea numarului de pubele amplasate in sector
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Implementarea sistemului de colectare integrata a 

deseurilor municipale

Primăria Municipiului 

București
€178,000,000.00

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București - DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Implementarea unor proiecte pilot de educare a 

cetatenilor in vederea colectarii selective a deseurilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Încurajarea economiei circulare prin stimularea reutilizarii 

si repararii obiectelor electrocasnice

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Monitorizarea postinchidere depozit de deșeuri Chiajna
Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Buget locat DSP 

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Remodelarea circuitului deseurilor provenite din unitatile 

medicale

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€500,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.1. Îmbunătățirea 

pregătirii pentru 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale 

colectate

Stabilirea unui sistem de vouchere de cumparaturi 

acordate in urma reciclarii deseurilor in incinta lanturilor de 

magazine

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Achiziționarea unui teren în afara Bucureștiului pentru 

înființarea unei stații de compost

Primăria Municipiului 

București-Compania 

Municipală Întreținerea 

Arborilor și Spațiului 

Verde București S.A.

€4,341,151.54
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Achiziționarea unui teren pentru crearea autobazei de 

depozitare a utilajelor și uneltelor

Primăria Municipiului 

București-Compania 

Municipală Întreținerea 

Arborilor și Spațiului 

Verde București S.A.

€5,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Construire rampă gunoi Cimitir Străuleşti -investițiile în 

gestionarea deșeurilor în conformitate cu ierarhia 

opțiunilor de gestionare

 a deșeurilor, în special în reutilizare, în reciclare și, în cazul 

materialelor nereciclabile,

 în recuperare

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€205,338.81

PO Large 

Infrastructure/ 

public utilities 

services (waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Dezvoltarea unui atelier de procesare deșeuri destinat 

distrugerii scutecelor de unică folosință, seringilor folosite, 

situat în zona Șos. Odăii

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€1,500,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014 - 

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Gestionarea deșeurilor de construcții și demolări din 

Municipiul București si crearea unui centru de aport 

voluntar

Primăria Municipiului 

București
€15,809,724.40 PNRR Elaborare SF

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Instalație de digestie anaerobă a deșeurilor biodegradabile
Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție AT

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Instalatie de tratare a deseurilor de constructii si demolari 

din Muncipiul Bucureşti precum și implementarea 

obligativitatii eliminării dispersiei prafului și pulberilor prin 

procedee precum udarea

Primăria Municipiului 

București
€15,810,000.00

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București



3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor
Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00 Achiziție AT

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Instalație de tratare termică și valorificare energetică a 

deșeurilor

Primăria Municipiului 

București
€300,000,000.00

POIM/PODD/buget 

local management 
Achiziție AT DSP/SMDS

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Instalatie pentru tratarea termica a deseurilor periculoase 

(inclusiv deseuri medicale) generate in Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€6,160,164.27

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Optimizarea gestionării biodeșeurilor în Municipiul 

București

Primăria Municipiului 

București
€100,907,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Realizare statii de compost
Primăria Municipiului 

București
€5,600,000.00

POIM/PODD/buget 

local management 
DSP/SMDS

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Realizarea unor parcuri (EcoParcul pe pe Insula Reciclării 

din zona Fundeni - Doamna Ghica) din materiale reciclate 

pentru promovarea colectarii selective

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€950,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/curat

enie-ca-acasa/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Stație de tratare - digestie anaerobă
Primăria Municipiului 

București -DSP/SMDS
€45,000,000.00

POIM/PODD/buget 

local 
DSP/SMDS

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Stație de tratare - tratare biologică, biostabilizare
Primăria Municipiului 

București
€66,750,000.00

POIM/PODD/buget 

local management 
DSP/SMDS

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.2. Dezvoltarea 

capacităților de tratare 

a deșeurilor municipale

Tratarea termica a (DMS) deseurilor solide municipale din 

Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€225,872,689.94

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.3. Îmbunătățirea 

serviciilor publice de 

salubritate

Crearea unei aplicatii mobile prin care cetatenii sa poata 

urmari in timp real traseele autospecialelor de salubritate 

prin oraș 

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/curat

enie-ca-acasa/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.3. Îmbunătățirea 

serviciilor publice de 

salubritate

Crearea unui TelVerde pentru ca cetatenii sa poata 

semnala orice nereguli cu privire la curatenie

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/curat

enie-ca-acasa/

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.3. Îmbunătățirea 

serviciilor publice de 

salubritate

Dezvoltarea infrastructurii de salubritate
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.3. Îmbunătățirea 

serviciilor publice de 

salubritate

Sistem de colectare selectiva a deseurilor - etapa 2019
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€39,746,846.09 Buget local În pregătire

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.4.	ASIGURAREA UNEI 

GESTIONĂRI EFICIENTE 

A DEȘEURILOR ȘI 

PROMOVAREA 

TRANZIȚIEI LA O 

ECONOMIE CIRCULARĂ

3.4.3. Îmbunătățirea 

serviciilor publice de 

salubritate

Suplimentarea tratamentelor de dezinsecție și deratizare 

efectuate de la nivelul administrației generale a Capitalei cu 

alte tratamente susținute din bugetul local al Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Diversificarea surselor de energie, hrana si aer curat prin 

optimizarea utilizarii acoperisurilor blocurilor si a altor 

cladiri, in parteneriat cu asociatiile de proprietari si cu 

proprietarii.

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

a fost aprobat Programul 

Casa Verde Plus 2016

https://badescu.r

o/prioritati/?fbcli

d=IwAR3iKX9dSq

Phbt1FAU6YnNL

oynqviomG-

DWMEBFzWhrA

OyCPkQqBXsEkg

u8

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Elaborare studiu de calitate a aerului și realizarea Planului 

Integrat de Calitate a Aerului

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Eliminarea ambroziei prin metode eficiente și definitive 

pentru a elimina pericolul alergiilor în rândul cetățenilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/Sabin

aCiuluOficial/post

s/190758099150

546



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Imbunatatirea calitatii aerului prin lărgirea rețelei de 

senzori și de stații de monitorizare a aerului, corect 

pozitionate si comunicate transparent publicului si AEM

Rețeaua Națională de 

Monitorizarea Calității 

Aerului 

(RNMCA)/Agenția 

Națională pentru 

Protecția Mediului 

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Montarea unor filtre pentru CO2 in cadrul agentilor 

poluatori si monitorizarea acestora

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Neutralizarea mirosurilor neplacute din zona gropii de 

gunoi IRIDEX-Rudeni 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://iofciubog

dan.ro/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Plămâni verzi pentru București
Primăria Municipiului 

București
€771,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Realizarea unui studiu de calitatea aerului in Municipiul 

București și a Planului Integrat de Calitatea Aerului in 

Municipiul București 2022-2026

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00 Directia Media

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Sistem informational operativ pentru managementul 

calitatii aerului in Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€5,121,951.22

PO Infrastructura 

Mare / Tip de 

investitie 

neidentificat

Primăria 

Municipiului 

București -

Direcția 11mediu

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Taxarea  ecologica pentru vehiculele poluante
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€300,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Amenajarea cursurilor inferioare ale râurilor Argeș și 

Dâmbovița pentru navigație și alte scopuri

Compania Naţională 

Administraţia Canalelor 

Navigabile

€350,349,075.98
PO Infrastructura 

Mare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Naţională 

Administraţia 

Canalelor 

Navigabile

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Amenajarea turistică a Lacului Morii
Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Amenajarea turistică a Lacului Tineretului
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Canalul Dragomirești-Chitila PMB €20,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare PT, DE, DTAC, DTOE

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Constructie Canal Cheile Turzii Sector 4
Primăria Municipiului 

București
€32,443,531.83

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Inlocuirea actualului sistem de decolmatare a lacurilor care 

presupune acțiuni mecanice, cu un sistem bazat pe 

procese fizico-chimice de autoreglare naturală a 

ecosistemelor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.2. Îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și subterane

Reabilitarea calitatii apei salbei de lacuri de pe raul 

Colentina (13 lacuri) si a lacurilor interioare din capitala (6 

lacuri)

Primăria Municipiului 

București
€204,312,114.99

PO Infrastructura 

Mare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.3. Prevenirea și 

reducerea poluării 

fonice

Actualizare Plan de acțiune pentru diminuarea nivelului de 

zgomot

Primăria Municipiului 

București
€20,325.20

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.3. Prevenirea și 

reducerea poluării 

fonice

Impunerea de limite de viteză în zonele afectate de zgomot 

identificate pe baza hărților de zgomot

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

Planul de acțiune 

pentru 

diminuarea 

nivelului de 

zgomot din 

Municipiul 

București 

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.3. Prevenirea și 

reducerea poluării 

fonice

Montarea panourilor fonoabsorbante în zonele intens 

circulate

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00 POIM 1.2

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

Planul de acțiune 

pentru 

diminuarea 

nivelului de 

zgomot din 

Municipiul 

București 

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.3. Prevenirea și 

reducerea poluării 

fonice

Refacerea hărților strategice de zgomot și 

reevaluarea/revizuirea Planului de acțiune pentru 

gestionarea zgomotului

Primăria Municipiului 

București
€81,300.81 Achiziție

Bugetul general 

al PMB



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Aductiune ingropata pentru transportul apei brute de la 

Brezoarele la ST Arcuda

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€48,187,656.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Alimentarea alternativă a stației de tratare Arcuda (râul 

Argeș)–redimensionare aducțiune apă brută de la priza 

Crivina-Ogrezeni

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€27,829,140.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Amenajare a lacului Vacaresti cu rol de stocare a apelor 

pluviale din zona de S-E a orașului in scopul realizării unei 

zone de agrement

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€29,569,320.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Amenajare polder cu rol de reducere varfuri de viitura si 

retinere sedimente in zona Balaceanca

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€99,825,437.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Colector nou pe Bulevardul Uverturii si str. Orsova
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€6,818,110.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Constructie Canal Interceptor nou pe Str Oltenitei intre 

colectoarele A1-A3, sector 4

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€11,873,583.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Construire Bazine de retentie in zona parcurilor Izvor si 

Opera

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€14,586,215.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Construire colector A4 pe Soseaua de Centura (aval: de la 

Splaiul Unirii - zona Glina - pana amonte la Sos. Berceni)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€34,234,429.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Construire sistem de canalizare separativ in zona strazii 

Slobozia (arealul cuprins intre piata Regina Maria - Dealul 

Mitropoliei - Parc Carol)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€11,088,506.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Construire sistem separativ de canalizare în zona Regina 

Maria - parc Carol

Primăria Municipiului 

București
€11,100,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Contorizarea inteligentă a consumului de apă potabilă în 

Municipiul București

Primăria Municipiului 

București
€12,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Echipare si forare 3 puturi de mare adancime A.U.I.P.U.S.P. sector 1 €126,826.91 Buget local obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Evacuarea apei meteorice în emisari a debitului la ploi cu f 

= 1/10

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€1,200,000.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Plan 

Primăria 

Municipiului 

București - APA 

NOVA



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Execuția de colectoare noi
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€10,000,000.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Plan 

Primăria 

Municipiului 

București - APA 

NOVA

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere retea alimentare cu apa in zona Ghidigeni
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€9,757,291.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere retea alimentare cu apa in zona Henri Coanda
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€3,846,076.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in Municipiul Bucuresti in 

zona amplasata catre limita administrativa cu Chitila

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€258,314.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in Municipiul Bucuresti in 

zona amplasata catre limita administrativa cu Mogosoaia

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€2,494,329.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Cheile Turzii
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€8,458,310.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona de nord a 

Municipiului Bucuresti delimitata de Sos. Odai - Sos. 

Bucuresti - Ploiesti  - Str. Jandarmeriei - Sos. Gh. Ionescu 

Ssesti - Sos. Bucuresti - Targoviste

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€106,266,834.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona de Nord dreapta 

(delimitata de Str. Privighetorilor, Sos. Bucuresti - Ploiesti, 

Aleea Teisani)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€23,468,906.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Dealurilor
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€12,661,729.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Ghidigeni
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€559,032.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Giulesti-Sarbi
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€8,244,636.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Gurilor
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€30,719,417.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Henri Coanda
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€23,878,512.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Lacul Morii
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€1,640,818.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Luncilor
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€23,930,690.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Prelungirea Ghencea
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€10,478,733.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare in zona Str. Straulesti
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€1,490,804.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extindere sistem de canalizare pe Sos. Berceni, Nicolae 

Canea, Splaiul Unirii, Dr. Binelui - Metalurgiei, Giulesti 

(Pasteur - Sabareni)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€16,177,181.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea conductelor de alimentare cu apă potabilă 

pentru alimentarea localităților limitrofe

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€10,850,907.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea retelei de alimentare cu apa catre extremitatile 

Municipiului Bucuresti

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€9,678,637.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea retelei de distributie pentru alimentarea cu apa 

potabila in zonele Luncilor, Gurilor si Dealurilor

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€3,594,315.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi 

reabilitare apeducte din zona de sud-vest a Municipiului 

Bucureşti (strada Ghidigeni sector 5)

Direcția Generală Servicii 

Publice - Serviciul 

Alimentare cu Apă şi 

Canal (S.A.A.C.)

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

- Extinderea reţelelor de 

distribuţie a apei pe strada 

Ghidigeni, inclusiv 

branşamente

 - Reabilitarea apeductelor 

amplasate de-a lungul străzii 

Ghidigeni

 - Extinderea zonei deservite 

de canalele publice pe strada 

Ghidigeni, inclusiv racorduri 

şi o staţie de pompare a 

apelor uzate.

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea rețelelor în sistem separativ în noile 

amplasamente (rețele de canalizare)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€15,000,000.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Plan 

Primăria 

Municipiului 

București - APA 

NOVA

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă 

– lotul 1 și lotul 2 din municipiul București

Primăria Municipiului 

București
€32,886,178.86

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Implementare sisteme de recuperare și refolosire a apei de 

ploaie pentru fântâni arteziene

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Inlocuire conducte de azbociment
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€14,935,614.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Instalaţie de alimentare cu apă, canalizare şi drenare a 

apelor pluviale în exces - Cimitir Metalurgiei

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€1,396,303.90
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Instalaţie de alimentare cu apă, canalizare şi drenare a 

apelor pluviale în exces - Cimitir Sf Vineri

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€657,084.19
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Instalaţie de alimentare cu apă, canalizare şi drenare a 

apelor pluviale în exces Cimitir Ghencea

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€1,147,843.94
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Instalaţie de alimentare cu apă, canalizare şi drenare a 

apelor pluviale în exces Cimitir Iancu Nou

Primăria Municipiului 

București-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€533,880.90
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Investitii APA Nova București Apa Nova €230,900,000.00

Programul 

Investițional 

Obligatoriu (PIO)

AMRSP 

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorele B2 si B3
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€8,025,114.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul A1 (extindere canalizare pluviala si 

sistem descarcare in albia amenajata a Raului Dambovita 

pentru arealul delimitat de strazile Gh. Sincai, Splaiul Unirii, 

bd. Tineretului)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€21,836,216.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul A2 (descarcare in Lacul Morii)
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€16,889,080.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul A3 - deversoare
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€40,303,101.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul B1
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€21,810,445.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul B4
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€16,889,080.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul B5
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€13,878,685.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul B6
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€7,909,305.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Lucrari la colectorul B7-C1
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€7,799,768.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Modernizare sisteme de colectare si evacuare ape pluviale 

pasaje Marasesti, Lujerului, Jiului, Victoriei, Unirii

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€14,008,422.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de 

alimentare cu apă 

potabilă/ canalizare și 

tratare a apelor uzate

Modernizare unitati spitalicesti din subordinea Primăria 

Municipiului București prin dotarea acestora cu statii 

performante de epurare a apelor uzate (Sf. Maria, Prof. 

Dan Theodorescu, Carol Davila, Colentina, Dr. I. 

Cantacuzino, Dr. I. Stoia, Sf. Ștefan, Nicolae Malaxa, Dr. 

Victor Gomoiu, Dr. Victor Babeș, Colțea, Sf. Luca, Dr. Th. 

Burghele, Prof. Dr. Panait Sârbu, Prof. Dr. Alexandru 

Obregia, Prof. Dr. Constantin Gorgos)

Administraţia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti (ASSMB) / 

spitale din subordine

€27,310,061.60
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Proiect Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II 

(contract de finanțare nerambursabilă nr. 

12/21.12.2016)"CL 6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de 

canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)

 CS 4 - Servicii de asistenta tehnica pentru managementul 

proiectului ""Finalizarea statiei de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a 

canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul 

Bucureşti - Etapa II""

 CS 5 - Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea 

lucrărilor proiectului ""Finalizarea statiei de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a 

canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul 

Bucureşti - Etapa II""

 CL 4 - Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de 

drenare pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-

Unirii-Vitan) - 2 loturi din care:

 Lot 1 Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de 

drenare de pe partea stanga a Casetei in sectorul Ciurel-

Unirii

 Lot 2 Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de 

drenare de pe partea stanga a Casetei in sectorul Unirii-

Vitan

 CL 5 - Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe 

partea stanga in sectorul Vitan-Glina – 2 loturi - 2 loturi din 

care:

 Lot nr.1 -Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de 

pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti

 Lot nr.2 – Reabilitarea CASETEI in sectorul NH Popesti-

Glina"

Direcția Generală 

Achiziții Publice
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Puțuri de mare adâncime Parc Izvor +Reţea subterană de 

apă canal Parc Izvor

Primăria Municipiului 

București/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€821,355.24

axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Reabilitare colectoare mari (vizitabile - H>150 cm)
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€248,811,310.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Reabilitare retea canalizare in zonele Cotroceni, Regina 

Maria si Tineretului

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€24,402,432.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Reabilitarea / înlocuirea rețelei de canalizare în zonele 

Cotroceni, Regina Maria și Tineretului

Primăria Municipiului 

București
€48,780,487.80

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al capitalei 

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Reabilitarea celor 20 de fantani publice cu apa potabila si 

construirea a inca 10

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Realizare puțuri noi în interiorul municipiului București 

pentru alimentarea în caz de forță majoră

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€2,213,719.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP



3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, 

canalizare, iluminat public, drumuri, aferente ansamblului 

de locuinte Henri Coanda (Bucureşti +Ilfov , 2 loturi ANL)

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Servicii Publice - 

 Serviciul Alimentare cu 

Apă şi Canal (S.A.A.C.)

€40,633,506.94

PO infrastructura 

mare/ public 

utilities services 

(water and used 

water, waste 

management)

Direcția 

Generală Servicii 

Publice - 

Serviciul 

Alimentare cu 

Apă şi Canal 

(S.A.A.C.)

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Realizarea unei rețele publice de 20 de cișmele stradale 

moderne

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Realizarea unei stații de pompare treapta I, în zona de est a 

municipiului București și închiderea “inelului” exterior

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€31,520,482.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Redimensionarea arterelor care dau probleme în exploatare
Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€3,500,000.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Plan 

Primăria 

Municipiului 

București - APA 

NOVA

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Redimensionarea canalelor de serviciu si realizarea unor 

sisteme de colectare - transport - stocare ape pluviale

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€440,547,672.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Redimensionarea rețelei de distribuție din sistemul de 

alimentare cu apă al municipiului București (diametre mari 

Dn>250 mm)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€125,961,375.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Redimensionarea rețelei de distribuție din sistemul de 

alimentare cu apă al municipiului București (diametre mici 

Dn<250 mm)

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€211,825,203.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Reţea apă-canal Parc Floreasca

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€205,338.81
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Rețea apă-canal și grup sanitar sediu Parc Bordei

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€164,271.05
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Sistem de irigații Parc Carol I

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€898,767.97
Buget local şi alte 

surse de finanţare

În curs de finalizare proiect 

tehnic și obținere autorizație 

de construire

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Sistem de irigaţii Parc Tineretului

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€225,872.69
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Sistem de irigaţii Spatiu verde exterior Stadion Național „Lia 

Manoliu”

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€246,406.57
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Studii și campanii de informare și sisteme informatice de 

management și eficiența operațională

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€10,000,645.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.5.	REDUCEREA 

POLUĂRII/ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

AERULUI/APELOR ȘI 

SOLULUI

3.5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare 

cu apă potabilă/ 

canalizare și tratare a 

apelor uzate

Sursa strategică subterană pentru alimentarea cu apă a 

municipiului București în cazul unei poluări majore a apelor 

de suprafață

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€8,568,671.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere investiție pe 

termen lung

Master Planul 

Serviciului de 

Alimentara cu 

apa si Canalizare 

pentru 

Municipiul 

Bucuresti

Recomandare 

DSP

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului/inclusiv 

în spațiile interioare

Sistem de irigație automatizat și amenajare spații verzi la 

Arena Națională

Primăria Municipiului 

București
€325,203.25

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al  PMB



3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Amenajarea lacului din parcul Circului
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€4,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor si 

autoritatilor cu privire la problemele de mediu prin 

mijloace specifice de informare

Primăria Municipiului 

București-Direcţia de 

Mediu

€308,008.21
PO Infrastructura 

Mare

Direcția Mediu - 

Masura N.1 din 

Planul Integrat 

de Calitatea 

Aerului  în 

Municipiul 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Dezvoltarea/promovarea ariei protejate Parcul Național 

Văcărești 

Primăria Municipiului 

București și colaboratorii.
€12,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Reformulare cf 

solicitarii 

Directie de 

Mediu

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Diagonala N-S Etapa II str. Vasile Pârvan - Uranus și Etapa III 

Str. Uranus - Gara Progresul

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Revizuire SF

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Iniţierea unui proiect de infrastructura verde- Promenada 

din jurul salbei de lacuri (în 3 faze)

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00 POR, buget local

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Pastrarea unei evidențe computerizate a operațiunilor de 

toaletare, tăieri de copaci și plantări de puieți

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219
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3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a 

ariilor naturale 

protejate și a 

ecosistemelor 

degradate

Sistem verde - albastru
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€78,800,000.00

Fonduri UE, buget 

de stat, buget local, 

alte surse atrase

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Acoperisuri verzi
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,540,041.07

PO Infrastructura 

Mare / Tip de 

investitie 

neidentificat

2018-2022

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti -

Direcția Mediu - 

Măsura N.28 din 

Planul Integrat 

de Calitatea 

Aerului  în 

Municipiul 

București.

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Actualizarea Registrului spatii verzi
Primăria Municipiului 

București
€5,550,500.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare de parcuri noi
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,500,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare insula Lacul Morii + studii cadastrale
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€2,535,876.00 Buget local SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare Parc Prelungirea Ghencea și funcțiuni adiacente
Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare Parc Vitan
Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare peisagistică Parcul Centenarului
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare peisagistică Parcul Unirii
Primăria Municipiului 

București
€1,646,341.46

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajare și modernizare Parc Izvor Hașdeu

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€15,000,000.00

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea a patru parcuri în proximitatea cartierelor 

Ghencea (Fostele sere militare), Militari (între str. Fabricii și 

str. Arieșul Mare), Cartierul ANL Brâncuși și Giulești

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf


3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea acoperisurilor verzi peste parcarile dintre 

blocuri (gazon, flori, recipiente de hrana si apa pentru 

pasari, panouri solare pentru iluminat)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea cladirilor cu terase verzi si pereti verzi cu 

autoîntreținere

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea parcului Bazilescu ca piată publica
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00 Buget local

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea parcurilor Verdi si Sticlăriei (60 000 mp) ALPAB €3,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
In curs de implementare ADR BI

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea unor parcuri noi in zonele Prelungirea 

Ghencea, Calea Plevnei și Regie

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€14,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://continua

mimpreuna.ro/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea unui parc (173 ha) între Șoseaua Petricani, A3 

și strada Gherghiței - Parcul Valea Saulei

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€4,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307541-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-2-

radu-mihaiu-dan-

cristian-popescu-

neculai-

ontanu.htm

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Amenajarea unui parc de 2.5 ha în zona sudică a 

Bulevardului Metalurgiei

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24308160-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-4-

daniel-baluta-

simona-

spataru.htm

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Concursuri de solutii pentru reabilitare Cismigiu
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

expert în 

domeniu din 

Bucureşti (mediu 

academic, 

societatea civilă, 

sector privat, 

etc.)

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Crearea de noi spatii verzi in zona Binelui - Dimitrie Leonida 

– Apărătorii Patriei

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€4,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Crearea mini-padurilor urbane in incinta unitatilor de 

invatamant si a altor institutii publice

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Crearea unei directii de horticultura in Sectorul 1 care sa se 

ocupe de amenajarea acoperisurilor verzi

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Cumpararea terenurilor adiacente gropii de gunoi de la 

Chiajna si impadurirea acestora

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€15,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegala a 

deseurilor si impunerea luarii de măsuri active pentru 

limitarea impactului negativ de mediu pentru proprietari

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Exploatarea si eficientizarea zonei Palatului Parlamentului 

prin amenajarea de spatii publice si spatii verzi

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,000,000.00

Fonduri 

guvernamentale 

(Senat)

proiect demarat de Senat

http://stiri.tvr.ro/

proiect-inedit-la-

senat-gradini-

care-sa-refaca-

vechiul-cartier-

uranus_864515_

video.html#view

https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://continuamimpreuna.ro/
https://continuamimpreuna.ro/
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Finalizarea reamenajarii parcului acvatic din Parcul 

Pantelimon 

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307933-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-3-

robert-negoita-

adrian-

moraru.htm

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Forare puț de mare adâncime pentru alimentarea lacului 

din Parcul Circului
PMB €100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Identificarea spatiilor publice abandonate si revitalizarea 

acestora in colaborare cu diverse grupuri civice

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

IN/ OUT Parcul Herăstrău Vechi şi Mioriţa - Amenajare 

spaţii verzi

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€18,480,492.81
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Modernizarea Parcului Ciresarii
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€750,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Montarea de sisteme automate de irigare a spatiilor verzi 

din parcuri, aliniamente stradale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Plantarea unui arbore pentru fiecare nou-nascut si 

ingrijirea acestuia de catre copil si parinti

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Plantarea unui arbore pentru fiecare student absolvent 
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu

Primăria Municipiului 

Bucureşti, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Programul 

anual de 

investiții

€15,000,000.00
Bugetul sectorului

 Bugetul PMB

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Protejarea si reabilitarea infrastructurii verzi a Parcului 

Carol I

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€3,696,098.56
Buget local, fonduri 

europene

Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Protejarea si reabilitarea infrastructurii verzi a Parcului 

Cismigiu

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€2,566,735.11
Buget local, fonduri 

europene

Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Protejarea si reabilitarea infrastructurii verzi a Parcului 

Herastrau

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€7,392,197.13
Buget local, fonduri 

europene

Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Protejarea si reabilitarea infrastructurii verzi a Parcului 

Tineretului

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€7,186,858.32
Buget local, fonduri 

europene

Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Reabilitare peisagistică a Parcului istoric ”Regele Mihai I” 

(fost Herăstrău)

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Reabilitarea peisagistică a Parcului istoric ”Carol I” PMB €200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea 

transformării lui în grădină publică

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Parcul Garii de 

Nord
€2,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Refacere zone verzi

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București, 

A.D.P. Sector 2

€1,687,443.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Resistematizarea parcurilor aflate in administrarea 

primăriei de sector si modernizarea lor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,500,000.00 Buget local ADR BI

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/


3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Sistem microclimat Sera Bellu

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€2,905,544.15
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Sistem microclimat Sera Herăstrău -reparatii

Primăria Municipiului 

Bucureşti/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€710,472.28
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare expertiza tehnica, 

DALI

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.6.	CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI 

NATURAL ȘI 

DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII VERZI

3.6.2. Extinderea rețelei 

de spații verzi/ inclusiv 

prin reconversia unor 

terenuri degradate / 

abandonate

Un copac pentru București

Primăria Municipiului 

București-Compania 

Municipală Turistica 

București

€1,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.1. Creșterea 

rezilienței la 

fenomenele meteo 

extreme asociate 

schimbărilor climatice

Amplasarea pe fatadele cladirilor a materialelor brise soleil 
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€37,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://inclusiv.r

o/bucuresti-

2057/

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.1. Creșterea 

rezilienței la 

fenomenele meteo 

extreme asociate 

schimbărilor climatice

Amplasarea unor paravane împotriva vantului in spatiile 

publice

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,500,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.1. Creșterea 

rezilienței la 

fenomenele meteo 

extreme asociate 

schimbărilor climatice

Centura verde a municipiului Bucureşti €241,869,918.70 Proiectul contribuie, indirect, la reabilitarea seismică reabilitarea seismică a clădirilor/ infrastructurii publice (conform programulul 5.1. "Creșterea rezilienței fondului construit la hazarde"

PMUD + Directia 

Mediu PMB - 

Masura N.13 din 

PAAP 

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.1. Creșterea 

rezilienței la 

fenomenele meteo 

extreme asociate 

schimbărilor climatice

Strategie și Plan de măsuri de atenuare și adaptare la 

schimbări climatice la nivelul Municipiului București 

Primăria Municipiului 

Bucureşti și BI 
€125,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Directia Mediu 

PMB

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.2. Prevenția riscului 

de inundații

Punerea in siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul 

Dâmbovița, aval acumulare Lacul Morii -N.H. Tanganu, 

municipiul București, judetul Ilfov si judetul Calarasi

Primăria Municipiului 

București - APA NOVA
€5,000,000.00

Bugetul local 

Primăria 

Municipiului 

București, fonduri 

nerambursabile 

disponibile în 

prezent prin POIM 

2014-2020, bugetul 

operatorului

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere investiție pe 

termen lung

Master Plan 

Primăria 

Municipiului 

București - APA 

NOVA

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.2. Prevenția riscului 

de inundații

Reparații capitale apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv 

apărări de mal insule lac Herăstrău

Administrația Lacuri, 

Parcuri și Agrement 

București

€9,216,222.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Elaborare DTAC, PT, DDE și 

execuție 

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Achizitionarea unei ambulanțe TIP B1 4*4 complet echipată
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,800,500.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Consultarea pieței / publicare 

raport privind consultarea 

pieței SICAP / Urmează 

demararea procedurii 

Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Amplasarea hidrantilor in spatiul public
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Antrenarea cainilor salvatori in caz de cutremure
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€400,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Constituirea Corpului Salvatorilor Municipali (format din 

cadre medicale si echipe de pompieri)

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Bugetul local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Crearea si administrarea unei platforme municipale 

integrate  pe baza de protocol intre PMB si membri 

CMBSU, operatori economici, ONG-uri etc. privind maparea 

zonelor de risc/vulnerabile precum si popularea cu resurse 

disponibile (umane, tehnice, logistice, informationale, etc.) 

pentru folosirea acestora in cazul situatiilor de urgenta de 

catre institutiile cu atributii in interventii in cazul situatiilor 

de urgenta 

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Crearea, organizarea si dotarea Corpului de Voluntari ai 

Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului 

București, ISUMB
€440,000.00 POIM

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Dezvoltarea de noi tabere de sinistrati la nivelul 

Municipiului Bucuresti

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Dezvoltarea individuala sau participarea la dezvoltarea 

retelei de panouri informative cu rol de diseminare a 

indicatiilor specifice catre public 

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Dezvoltarea și implementarea de politici și planuri de 

acțiuni specifice pentru prevenirea riscurilor naturale 

(inundații, cutremure, etc.)

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€500,000.00 Buget local

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Dezvoltarea unor programe de educatie comportamentala 

pentru locuitori in caz de cutremur 

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/sigur

anta-in-sectorul-

2/

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Echipament de înștiințare-alarmare in situații de protecție 

civila

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Strategie

€1,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Finantarea elaborarii unei harti la nivelul municipiului 

Bucuresti compusa din harti micro zonale pentru toate 

tipurile de hazard

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Implementarea Sistemului de management al situațiilor de 

urgenta la nivelul municipiului București (HCGMB nr. 

100/2011 si HCGMB nr.65/2012

Primăria Municipiului 

București / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Strategie

€1,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Strategie

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Înființarea de noi subunități de pompieri/puncte de lucru la 

nivelul zonei de competenta a Inspectoratului pentru 

Situații de Urgenta "Dealul Spirii" București-Ilfov (SF, 

Expertiza, Consultanta, PT+DE+AT, Execuție +PUD) HCGMB 

nr.284/2016*

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Strategie

€5,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Instalare si monitorizare senzori seismici pe cladirile aflate 

in proprietatea municipiului bucuresti si conectarea 

acestora la retelele nationale de monitoriare seismica ale 

INCD URBAN INCERT, INCDFP sau UTCB

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta



3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Modernizare sistem de înștiințare-alarmare in situații de 

urgenta

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

€1,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Participarea la dezvoltarea platformei specifice si crearea 

unui instrument de analiza a datelor specifice privind 

informarea eficienta a populatiei la producerea unui hazard

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Participarea prin diverse metode la dezvoltarea si utilizarea 

datelor GIS

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Promovarea unor norme stricte cu privire la siguranta la 

incendii, cutremure si inundatii

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Protocoale de colaborare incheiate intre PMB si operatori 

economici, ONG-uri etc. pentru asigurarea spijinului  in 

cazul  situatiilor de urgenta 

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Protocol de colaborare intre PMB si institutiile specializate 

(primariile de sector, ISUBIF, SABIF,  Inspectoratul scolar al 

MB, Asociatii, ONG-uri, etc.) pentru desfasurarea de 

campanii in randul unitatilor de invatamant si in randul  

membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari din 

cadrul locuintelor privatepentru constientizarea si 

educarea comportamentului in cazul situatiilor de urgenta 

Primaria Municipiului 

Bucuresti - Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Directa 

Inzestrare Materiala si 

Situatii de Urgenta

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primaria 

Municipiului 

Bucuresti - 

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Directa 

Inzestrare 

Materiala si 

Situatii de 

Urgenta

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Realizarea unor depozite de alimente destinate crizelor 

alimentare

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,000,000.00 PNRR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Realizarea unor depozite de medicamente si echipamente 

medicale în scopul cresterii capacitatii de rezilienta in 

situatii de criza

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,500,000.00 PNRR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Reamenajarea și dotarea adăposturilor civile din subsolurile 

blocurilor

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Servicii de proiectare, studii prelevare date, expertize 

tehnico-economice, audituri energetice, evaluări de 

fezabilitate si/sau documentații pentru avizarea lucrărilor 

de intervenție, proiecte tehnice complete, pentru 

construcții, drumuri, alei și parcări ”Servicii de proiectare 

pentru întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., a documentației de 

avizare, P.T.h. și D.E.” - Lot 2 - Contract subsecvent nr.23, 

pentru ”realizarea subunutății ISU situată în zona Perșani

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului București
€108,194.80 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Sistem de achizitie echipamente, monitorizare si control de 

la distanta a utilitatilor publice în caz de dezastre

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€176,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti



3.	ORASUL DURABIL

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CAPACITĂȚII DE 

ADAPTARE A CAPITALEI 

LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE/DE 

PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE 

GESTIONARE A 

SITUATIILOR DE 

URGENTA

3.7.3. Îmbunătățirea 

capacității de răspuns în 

situații de urgență

Sistem de management al situațiilor de urgență 
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

”Educație timpurie de calitate în sectorul 3 ETICS3", cod 

MySMIS 133511

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€977,231.44

POCU 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 6 

“Educație și 

competențe

În evaluare ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

”Educație timpurie de calitate în Voluntari ETIC V", cod 

MySMIS 133513

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€955,822.86

POCU 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 6 

“Educație și 

competențe

În evaluare ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

„Educație timpurie de calitate în sectorul 2 ETICS2”, cod 

MySMIS 133455

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€975,758.83

POCU 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 6 

“Educație și 

competențe

În evaluare ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Achiziționare de terenuri și construirea de creșe.
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€10,078,028.75

Achiziție teren: 

1.000.000 euro; 

Lucrări construcție 

creșe: 200.000 lei/ 

creșă; Amenajare 

creșă: 180.000 lei/ 

creșă

Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  CORP B C1- Gradinita NR. 42
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 42 €630,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Grădinița "Alice" CORP A
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

"Alice"
€290,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Grădinița "Licurici" C1
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

"Licurici"
€220,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Grădinița "Licurici" C2
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

"Licurici"
€530,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Gradinita nr. 44
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 44 €230,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Grădinița nr.203
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

203
€910,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare  Gradinita nr.52, corp B
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 52 €350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare Gradinita - Școala Gimnazială 

nr. 168

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

168

€470,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare Gradinita - Școala Gimnazială 

nr. 28

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Școala 

Gimnazială nr. 

28

€130,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare Gradinita NR. 50 

A,B,C(C1,C2,C3)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 50 €1,260,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare Gradinita nr.224
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

224
€260,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare Gradinita nr.40
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 40 €620,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidare si modernizare GRADINITA SCUFITA ROSIE 

CORP B

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița 

"Scufiţa Roşie"
€160,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Grădinița nr. 23
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 23 €1,130,879.16 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădinița Albinuța - str. Dinu Lipatti

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița 

Albinuța - str. 

Dinu Lipatti

€1,419,697.35 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa Albinuţa – str. Rahmaninov

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

Albinuţa – str. 

Rahmaninov

€196,401.26 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa Castel

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

Castel
€250,142.53 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa Luminiţa

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

Luminiţa
€1,351,690.49 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 133 - str. Aurel Vlaicu

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

133 - str. Aurel 

Vlaicu

€400,248.42 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 133 - str. Dragoş Vodă

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

133 - str. 

Dragoş Vodă

€394,145.05 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădinița nr. 134

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița nr. 

134
€47,353.89 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 137

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

137
€80,266.11 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădinița nr. 138

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița nr. 

138
€406,137.47 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 189

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

189
€1,434,142.72 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 233

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

233
€1,216,753.12 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 234

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

234
€828,665.47 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădinița nr. 236

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița nr. 

236
€1,262,869.87 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădinița nr. 256

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădinița nr. 

256
€344,792.42 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 280

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa nr. 

280
€1,916,892.19 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa nr. 7

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Grădiniţa nr. 7 €1,419,424.21 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului 

Grădiniţa Steluţa

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Grădiniţa 

Steluţa
€1,468,630.63 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului Liceul 

Waldorf -Grădiniţa Popa Nan 47

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul Waldorf -

Grădiniţa Popa 

Nan 47

€61,378.11 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului Şcoala 

Iancului -Grădiniţa corp C1+C2

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Iancului 

-Grădiniţa corp 

C1+C2

€203,680.42 PNDL

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului Şcoala 

Petre Ghelmez -Grădiniţa

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Petre 

Ghelmez -

Grădiniţa

€216,026.95 PNDL DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Constructia unor crese langa mariile companii sau sedii de 

birouri

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00 Buget local, PPP

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire 4 gradinite cu 8 grupe, in incinta unitatilor 

scolare din sectorul 2 -Construire corp Nou Grădinţă 8 

grupe în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 40 - strada Periş nr. 27, 

sector 2; Construire corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta 

Grădinţei nr.150 -strada Ştiucii nr.154, sector 2; Construire 

corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 

32 - strada Sportului nr. 21, sector 2; Construire corp Nou 

Grădinţă 8 grupe în incinta Şcolii Gimnaziale Petre Ghelmez 

- strada Pescăruşului nr. 124, sector 2

Primăria Municipiului 

București - Companiei 

Municipale Dezvoltare 

Durabila

€8,500,000.00 POR
SF aprobat PT elaborat si 

predat

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire corp grădiniță în incinta Cartierului A.N.L. 

Brâncuși

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Cartierul A.N.L. 

Brâncuși
€1,076,180.44 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Grădinița nr. 

274
€1,999,405.68 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin 

și Elena

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Școala Sfinții 

Constantin și 

Elena

€11,676,244.30 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire corp nou în incinta Școlii Gimnaziale ”Mircea 

Sântimbreanu”, Șos. Alexandriei, Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare SF, PT, DTAC, DE, 

AT

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire grădiniță cu 4 grupe Str. Periș, Sector 2
Primăria Municipiului 

București
€1,361,788.62

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire grădiniță cu 7 grupe Str. Știucii, Sector 2
Primăria Municipiului 

București
€1,524,390.24

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire grădiniță cu 8 grupe Str. Pescărușului, Sector 2
Primăria Municipiului 

București
€2,723,577.24

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire grădiniță cu 8 grupe Str. Sportului, Sector 2
Primăria Municipiului 

București
€2,174,796.75

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construire imobil locuințe colective și grădiniță Șos. 

Panduri, 77

Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Construirea unui număr de 5 Grădiniţe în sectoarele 2 şi 4 

ale Capitalei

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€7,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Extindere cu un corp nou Ds+P+2E la Gradinita nr.252, str. 

Frumoasa
A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Gradinita 

nr.252, str. 

Frumoasa

€5,882,352.94 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Extinderea programului gradinitelor si creselor pana la ora 

18

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/scoli-

si-gradinite-mai-

sigure-si-mai-

bune/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Lucrări de construire și lucrări de reabilitare, dotare și 

extindere pentru unitățile de învățământ antepreșcolar și 

preșcolar în sectorul 4

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€41,067,761.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Sursa: PS 4, 

răspuns primit în 

data de 

03/07/2020 , în 

urma adreselor 

ADRBI pentru 

transmiterea 

fișelor de proiect 

în vederea 

realizării 

Portofoliului de 

Proiecte Regional

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Organizarea in mediul online a inscrierilor la creşe şi 

grădinite

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Rețea integrată de centre de îngrijire și educație 

antepreșcolară

Primăria Municipiului 

București
€36,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Servicii de elaborare documentatie tehnica faza 

SF+PT+DTAC+DE+AT" pentru - Construire 4 gradinite cu 8 

grupe, in incinta unitatilor scolare din sectorul 2 Bucureşti, 

semnat cu Primăria Municipiului București

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.1. Îmbunătățirea 

sistemului de educație 

timpurie

Susținerea familiilor care doresc să folosească învățământul 

preșcolar privat prin acordarea de bonuri valorice pentru 

grădiniță.

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Amenajare corp C – Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Tehnic Anghel 

Saligny

€188,700.88 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF, PT, DALI (actualizare 

documentație în vederea 

supraetajării corpului C)

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Asigurarea accesului gratuit la internet in scoli
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Asigurarea unei mese calde gratuite pentru cadrele 

didactice si elevi

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Campanii pe diverse teme organizate în scoli (alimentatie 

sanatoasa, igiena personala, educatie sexuala, consum de 

droguri, violenta domestica)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Centre educative de pregatire pentru examene
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/Stefa

nOvidiuDima/?hc

_ref=ARTxMWm

1fFREvRdpnAqqB

5UdDNOJFhggVs

2Vl_K98XpSHJSG

4v8PfMDzV3uRTJ

zCWg8&fref=nf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare  Școala Gimnazială  "Grigore 

Tocilescu" C1

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială 

"Grigore 

Tocilescu"

€940,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare  Școala Gimnazială "Barbu 

Delavrancea"C1

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Școala 

Gimnazială 

"Barbu 

Delavrancea"

€860,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare  Școala Gimnazială nr. 181 C1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

181

€630,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

Consolidare si modernizare  Şcoala Primară "Maria 

International School of Bucharest"

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Primară 

"Maria 

International 

€390,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare C2 CORP B Școala Gimnazială 

nr. 150

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

150

€400,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare CLĂDIREA ABC  Școala 

Gimnazială nr. 71

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Școala 

Gimnazială nr. 

71

€2,140,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare Corp A Colegiul Naţional 

"Gheorghe Lazăr"

Primaria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Naţional 

"Gheorghe 

Lazăr"

€4,300,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare CORP A Școala Gimnazială nr. 

179

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

179

€640,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare Corp B Colegiul Naţional 

"I.L.Caragiale"

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Naţional 

"I.L.Caragiale"

€2,810,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare Corp B Colegiul Național "Matei 

Basarab"

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Național 

"Matei 

Basarab"

€1,410,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare CORP B Școala Gimnazială nr. 39
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Școala 

Gimnazială nr. 

39

€500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare Corp D Colegiul Național "Matei 

Basarab"

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Național 

"Matei 

Basarab"

€290,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare Școala Gimnazială ”Iancului”
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Școala 

Gimnazială 

”Iancului”

€1,060,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare si modernizare SCOALA Școala Gimnazială nr. 

168

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

168

€710,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare  Şcoala nr. 25 corp 

şcoala + sala sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 25 €2,479,130.48 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare și modernizare Centrul Lumina
Primăria Municipiului 

București 
€4,593,495.93

Buget local sau alte 

surse de finanțare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul George 

Coşbuc - corp şcoală + sala sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

George Coşbuc 
€3,301,701.47 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 

Sf.Pantelimon - corp liceu + atelier + sala sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Sf.Pantelimon
€3,696,319.45 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala Maria Rosetti
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Maria 

Rosetti
€2,524,559.29 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 27
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 27 €4,080,985.68 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 28
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 28 €3,017,556.66 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 307
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 307 €2,914,772.91 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 32 corp 

şcoală + sala sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 32 €4,607,386.14 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 4
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 4 €2,700,499.09 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 46
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 46 €2,774,725.31 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 51

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti al 

Municipiului București

Școala nr. 51 €7,217,872.55 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 56
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 56 €3,120,958.74 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 71 -corp 

A+B+C

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Şcoala nr. 71 €500,000.00

Partener Primăria 

Sectorului 2 al 

Municipiului 

Bucureşti

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 85 -corp 

str. Popa Nan

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala nr. 85 - 

corp str. Popa 

Nan

€445,790.32 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 85-corp 

str. Medic Zlătescu

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala nr. 85 - 

corp str. 

Medic Zlătescu

€2,724,673.37 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 85-corp 

str. Traian

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala nr. 85-

corp str. Traian
€809,093.47 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala Petre 

Ghelmez - corp şcoală + sală sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Petre 

Ghelmez
€4,006,302.52 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidare, reabilitare şi modernizare Şcoala Tudor Arghezi
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala Tudor 

Arghezi
€3,100,095.37 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Victor 

Babeș - corp liceu + sală sport

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiului 

Victor Babeș
€2,309,509.05 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Liceului 

Constantin Brâncuşi - corp liceu + atelier + cămin

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul 

Constantin 

Brâncuşi

€3,793,019.77 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Liceului 

I.C.Brătianu -corpuri de ateliere

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul 

I.C.Brătianu
€1,259,915.79 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Liceului Nikola 

Tesla

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul Nikola 

Tesla
€3,696,319.45 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Liceului Waldorf
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Liceul Waldorf €654,199.58 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- DALI

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construcția, extinderea și reabilitarea sălilor de sport 

școlare

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

 POR 2014-2020

Proiect în curs de pregătire a 

documentațiilor / licitațiilor. 

Propunere 

experţi în 

domeniu, din 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire After School cu 5 clase la Școala Gimnazială 127, 

Str. Munții Carpați, Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€772,357.72

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire After School cu 5 clase la Școala Gimnazială 134, 

Str. Baciului Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€914,634.15

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire After School cu 8 clase la Liceul Teoretic Ion 

Barbu, str. Nabucului, Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€1,117,886.18

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire After School cu 8 clase la Școala Gimnazială 103, 

Str. Vigoniei, Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€1,117,886.18

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire cantina si sala de festivitati in incinta Scolii 

Gimnaziale Sfantul Nicolae (fosta Scoala nr.175)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

Scolii 

Gimnaziale 

Sfantul Nicolae 

(fosta Scoala 

nr.175) 

amplasata in 

str. Lainici nr.4-

8

€1,173,364.62 Buget local obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex Multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport în incinta Liceului Benjamin Franklin, 

strada Pictor Tătărăscu nr. 1, Sector 3

Primăria Municipiului 

București

Liceul 

Benjamin 

Franklin, 

strada Pictor 

Tătărăscu nr. 

1, Sector 3

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Contract execuție lucrări în 

derulare

Compania 

Municipală 

Dezvoltare 

Durabilă 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex Multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnazială Leonardo Da 

Vinci (fosta Şcoala nr. 75), strada Gheorghe Petraşcu nr.55, 

Sector 3

Primăria Municipiului 

București

Şcoala 

Gimnazială 

Leonardo Da 

Vinci (fosta 

Şcoala nr. 75), 

strada 

Gheorghe 

€2,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Contract execuție lucrări în 

derulare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex Multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale A.I. Cuza (fosta 

Şcoală nr. 199), B.bdul Nicolae Grigorescu nr.14, Sector 3

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnaziala A.I. 

Cuza (fosta 

Şcoală nr. 

199), B.bdul 

Nicolae 

Grigorescu 

€1,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Contract execuție lucrări în 

derulare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex Multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 92, strada 

Aleea Vlahuţă nr.1A, sector 3

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnaziala nr. 

92, strada 

Aleea Vlahuţă 

nr.1A, sector 3

€1,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Contract execuție lucrări în 

derulare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport la Şcoala Gimnazială nr.200

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială 

nr.200

€1,700,000.00

Fonduri Primăria 

Municipiului 

București

SF - Primăria Sector 3 

Proiectare şi execuţie - 

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport la Şcoala Gimnazială nr.47

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială 

nr.47

€1,500,000.00

Fonduri Primăria 

Municipiului 

București

SF - Primăria Sector 3 

Proiectare şi execuţie - 

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport la Şcoala Gimnazială nr.86

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială 

nr.86

€2,500,000.00

Fonduri Primăria 

Municipiului 

București

SF - Primăria Sector 3 

Proiectare şi execuţie - 

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifuncţional pentru activităţi 

didactice şi sport la Şcoala Gimnazială nr.92

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Şcoala 

Gimnazială nr. 

92

€1,700,000.00

Fonduri Primăria 

Municipiului 

București

SF - Primăria Sector 3 

Proiectare şi execuţie - 

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifunctional pentru activitati 

didactice si sport la unitatea de invatatmant  Scoala 

Gimnaziala nr. 112, Str. Patulului, nr.2, sector 3

Primăria Municipiului 

București 

Scoala 

Gimnaziala nr. 

112, Str. 

Patulului, nr.2, 

sector 3

€250,000.00 POR SF + PT

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifunctional pentru activitati 

didactice si sport la unitatea de invatatmant Scoala 

Gimnaziala nr. 47, Sos Garii Catelu, nr130, sector 3

Primăria Municipiului 

București

 Scoala 

Gimnaziala nr. 

47, Sos Garii 

Catelu, nr130, 

sector 3

€250,000.00 POR SF + PT

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire complex multifunctional pentru activitati 

didactice si sport la unitatea de invatatmant Scoala 

Gimnaziala nr. 67, Aleea Magnetului, nr1-3, sector 3,

Primăria Municipiului 

București 

Scoala 

Gimnaziala nr. 

67, Aleea 

Magnetului, 

nr1-3, sector 3,

€250,000.00 POR SF + PT

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire corp nou de cladire Liceul Greco-Catolic Timotei 

Cipariu 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Liceul Greco-

Catolic Timotei 

Cipariu

€8,147,790.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire corp nou de cladire Liceul Teoretic Bilingv 

Miguel de Cervantes

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Liceul Teoretic 

Bilingv Miguel 

de Cervantes

€7,983,193.28 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta 

Colegiului National “Grigore Moisil”

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Colegiul 

National 

“Grigore 

Moisil”

€20,533.88 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta 

Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu”

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

LiceulTeoretic 

“Tudor 

Vladimirescu”

€20,533.88 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta 

Scolii Gimnaziale “Sfintii Constantin si Elena”

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Scoala 

Gimnaziala 

“Sfintii 

Constantin si 

Elena”

€20,533.88 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta 

Scolii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202)

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Scoala 

Gimnaziala nr. 

167 (fosta nr. 

202)

€20,533.88 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta 

Scolii Gimnaziale nr. 197

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti 

Scoala 

Gimnaziala nr. 

197

€26,694.05 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire Sala de Sport la Colegiul National de 

Aeronautica Henri Coanda, inclusiv dotari, bransamente si 

dirigentie de santier

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Colegiul 

National de 

Aeronautica 

Henri Coanda

€3,571,859.95 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Liceul Nikola Tesla
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€344,972.05 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala centrală
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€470,552.44 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala nr. 145
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€347,933.96 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala nr. 39
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€505,980.93 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala nr. 4
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€347,933.96 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala nr. 46
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€347,933.96 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport - Beneficiar: Școala nr. 85
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€344,972.05 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport P+1E - Beneficiar: Colegiul Mihai 

Viteazul

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,088,443.76 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construire sală sport şi extindere corp şcoală cu o 

construcţie P+1E - Beneficiar: Colegiul Emil Racoviță

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,252,856.77 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construirea unor amfiteatre sau foisoare in curtile scolilor 

pentru desfasurarea activitatilor didactice cu elevii

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€7,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Construirea unui număr de 5 corpuri noi cu destinaţia de 

after-school, în incinta unităţilor scolare din sectorul 5

Primăria Municipiului 

București, 
€5,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Studiul de fezabilitate a fost 

aprobat, proiectul tehnic a 

fost elaborat și predat

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Creșterea atractivității școlii, prin introducerea de 

programe extra curriculare (concursuri, cercuri, activități 

sportive, artistice etc.),

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Dezvoltarea colaborării între actorii educaționali de la 

nivelul Municipiului București și corelarea ofertei 

educaționale cu nevoile exprimate de aceștia;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€550,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între școlile 

bucureștene și școlile din țările UE prin intensificarea 

participării acestora la programul Erasmus+, în proiecte de 

cooperare europeană care promovează schimburile între 

școli;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Dezvoltarea sericiilor de orientare si consiliere individuala 

în carieră pentru elevi;

Primăria Municipiului 

București, MEC
€3,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-educat/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Diversificarea și creșterea atractivității și accesibilității 

ofertei educaționale a unităților de învățământ 

preuniversitar bucureștean

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Dotarea cu carti si reviste a bibliotecilor scolare
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Dotarea fiecărei clase cu table și sisteme inteligente de 

proiecție

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Elaborare studii de fezabilitate si studii conexe in vederea 

construirii unui complex educațional in cartierul Henri 

Coanda

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

cartierul Henri 

Coanda
€105,130.36 Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere Corp C1 la Liceul Teoretic ”Ștefan Odobleja”, Str. 

Dorneasca, Sector 5

Primăria Municipiului 

București
€1,402,439.02

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-educat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-educat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-educat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-educat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-educat/
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere corp şcoală existent, cu construcţie P+1E (parter-

şcoală, etaj-sala sport) Școala nr. 27

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
Școala nr. 27 €677,279.87 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere corpuri existente 4 Şcoli gimnaziale în sectoarele 

2 şi 5

Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€1,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere Liceu Teoretic „Stefan Odobleja” strada 

Dorneasca nr.7a, sector 5, Bucureşti

Primăria Municipiului 

București - Companiei 

Municipale Dezvoltare 

Durabila

„Stefan 

Odobleja” 

strada 

Dorneasca 

nr.7a, sector 5, 

Bucureşti

€300,000.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Elaborare documentatie

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere Şcoala de Artă Bucureşti - Str.Cuza Vodă nr.100, 

sector 4

Primăria Municipiului 

București

Şcoala de Artă 

Bucureşti - 

Str.Cuza Vodă 

nr.100, sector 

4

€250,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere Școală Gimnazială nr. 81
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti

Școală 

Gimnazială nr. 

81

€1,736,520.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Autorizație de construire

Propuneri de 

proiecte sosite în 

urma Adresei 

ADRBI 

8480/17.09.2020 

(către toate APL-

urile din regiune) 

cu privire la 

PNRR și 

posibilitățile de 

finanțare pe care 

acesta le oferă 

conf OUG 

155/2020 - 

Adresă 

transmisă în 

perioada 17 - 

18.09.2020 

 

 Sursa: Primăria 

Sectorului 3 

(adresa 

509805/17.09.20

20), urmare a 

adresei ADRBI 

(8480/17.09.2020

)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere scoala gimnaziala NR.56, B-dul Pache 

Protopopescu nr.109, sector 2

Primăria Municipiului 

București 

scoala 

gimnaziala 

NR.56, B-dul 

Pache 

Protopopescu 

nr.109, sector 

2

€250,000.00 POR

Elaborare documentatie

Expertiza Tehnică şi 

Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție 

(DALI) sunt în curs de 

realizare

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extindere, reparaţii, reabilitare, consolidare şi modernizare 

clădiri a 6 licee/colegii în sectoarele 2, 4 și 5

Primăria Municipiului 

București
€1,800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extinderea programului scolilor pana la ora 18 si asigurarea 

unei mese calde pentru elevi

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/scoli-

si-gradinite-mai-

sigure-si-mai-

bune/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Extinderea și reabilitarea infrastructurii educaționale din 

Sectorul 5-Proiectul prevede extinderea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea grădinițelor existente, a școlilor 

generale, a liceelor, inclusiv săli și terenuri de sport, 

internate, cantine etc. Sunt vizate de lucrări toate cele 

peste 50 de unități de învățământ din Sector.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€30,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(PNDL)

 POR 2014-2020

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Facilitarea de parteneriate pentru asigurarea unei 

alimentatii sanatoase pentru copii in crese, scoli, licee si 

spitale

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://badescu.r

o/prioritati/?fbcli

d=IwAR3iKX9dSq

Phbt1FAU6YnNL

oynqviomG-

DWMEBFzWhrA

OyCPkQqBXsEkg

u8

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Identificare medii culturale/programe de pregătire 

extrașcolară și susținerea participării copiilor la aceste 

programe

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementare proiect de oferire a unei mese calde pentru 

elevii a 3 scoli gimnaziale si elevii Colegiului Tehnic "Anghel 

Saligny" 

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti 
€337,802.90 Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea catalogului electronic in unitatile de 

invatamant

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea proiectului ,,Educație financiară în școli”
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
https://per3.ro/

https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://badescu.ro/prioritati/?fbclid=IwAR3iKX9dSqPhbt1FAU6YnNLoynqviomG-DWMEBFzWhrAOyCPkQqBXsEkgu8
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://per3.ro/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea serviciilor de paza si securitate in incinta 

Școlii de Arte București 

Primăria Municipiului 

București, Compania 

Municipală Pază și 

Securitate

€200,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare
Propunere

Compania 

Municipală Pază 

și Securitate

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unei aplicatii prin care cadrele didactice, 

elevii si parintii sa fie informati cu privire la raspandirea 

COVID-19

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unei platforme online de feedback care să 

poată fi accesată de către părinți, inclusiv de către elevi, de 

la o anumită vârstă.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unui program After-School in cadrul Școlii 

gimnaziale Nr. 117 

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Scoala 

Gimnaziala nr. 

117

€2,962,691.45 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unui program After-School in cadrul Școlii 

gimnaziale Nr. 156

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Scoala 

Gimnaziala nr. 

156

€2,318,825.66 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unui program After-School in cadrul Școlii 

gimnaziale Nr. 193

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Scoala 

Gimnaziala nr. 

193

€2,386,998.36 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unui program After-School in cadrul Școlii 

gimnaziale Nr. 197

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Scoala 

Gimnaziala nr. 

197

€2,374,137.32 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Implementarea unui program After-School in cadrul Școlii 

gimnaziale Sfantul Andrei

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Scoala 

Gimnaziala 

Sfantul Andrei

€2,334,146.98 Buget local Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Incurajarea si recunoasterea meritelor profesorilor care 

obtin rezultate semnificative cu elevii la olimpiade, dar si 

reducerea absenteismului si abandonului scolar

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Infiintare sala de sport la Colegiul Tehnic Mihai I, inclusiv 

dotari

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

€1,259,641.43 Buget local obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Infiintarea unui departament special in cadrul primariei 

care, in parteneriat cu scolile sa se ocupe de infiintarea 

scolilor de vara pentru copii

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.cipr

ianciceu.ro/?fbcli

d=IwAR1rp0R56_

SgzUPY9WmGhR

7em9uXSMja3Dk

5OcdW5FYVmC3-

B-ZDJLHHcGM

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Initierea unor programe de educație financiară pentru copii
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și 

modernizare la Colegiul Național ,,Matei Basarab” corp 

A(C1) -M. Basarab nr. 32-34

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Național 

,,Matei 

Basarab” -M. 

Basarab nr. 32-

34

€24,293,803.46 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Licitație

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Lucrări de construire, consolidare, reabilitare, modernizare, 

dotări și amenajări pentru unitățile de învățământ din 

sectorul 4

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€92,402,464.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Sursa: PS 4, 

răspuns primit în 

data de 

03/07/2020 , în 

urma adreselor 

ADRBI pentru 

transmiterea 

fișelor de proiect 

în vederea 

realizării 

Portofoliului de 

Proiecte 

Regional 

(înregistrate în 

04/06/2020 și 

25/02/2020)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Lucrări de modernizare, reabilitare termică și obținerea 

autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație 

de funcționare pentru unitatea de învățământ “Colegiul 

Național -Gheorghe Șincai”

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

“Colegiul 

Național -

Gheorghe 

Șincai”

€8,037,509.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- S-a obținut documentația 

tehnică necesară executării 

lucrărilor

PS 4, răspuns 

primit în data de 

03/07/2020 , în 

urma adreselor 

ADRBI pentru 

transmiterea 

fișelor de proiect 

în vederea 

realizării 

Portofoliului de 

Proiecte 

Regional 

(înregistrate în 

04/06/2020 și 

25/02/2020)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Lucrări de modernizare, reabilitare termică și obținerea 

autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație 

de funcționare pentru unitatea de învățământ “Colegiul 

Național -Mihai Eminescu”

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Național -

Mihai 

Eminescu

€7,946,000.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de eliberare*

PS 4, răspuns 

primit în data de 

03/07/2020 , în 

urma adreselor 

ADRBI pentru 

transmiterea 

fișelor de proiect 

în vederea 

realizării 

Portofoliului de 

Proiecte 

Regional 

(înregistrate în 

04/06/2020 și 

25/02/2020)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Mansardarea imobilui Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Scoala 

Gimnaziala 

Vasile 

Alecsandri

€345,107.24 Buget local obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://www.ciprianciceu.ro/?fbclid=IwAR1rp0R56_SgzUPY9WmGhR7em9uXSMja3Dk5OcdW5FYVmC3-B-ZDJLHHcGM
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Mansardarea si consolidarea corpului de cladire vechi 

Scoala Gimnaziala nr.162 - Gradinita din Str. Sangerului 

nr.25-27

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Scoala 

Gimnaziala 

nr.162 - 

Gradinita din 

Str. Sangerului 

nr.25-27

€224,837.37 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Modernizare, amenajare si extindere Scoala Generala nr. 

16 si Scoala Generala nr. 149

Primăria Municipiului 

București

Scoala 

Generala nr. 

16 si Scoala 

Generala nr. 

149

€250,000.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Elaborare documentatie

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea atelierelor de educatie rutiera in institutiile de 

invatamant cu sprijinul Politiei Locale

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea cursurilor teoretice de educație velo si 

educatie rutiera pentru elevi din ciclul gimnazial și liceal

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.pro

edus.ro/scoala-

velo-avr-

retrospectiva/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea în clădirea Institutului de Fizică Atomică a unui 

centru de stiinta pentru copiii din Magurele si sudul 

capitalei

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://fundatiac

omunitarabucure

sti.ro/wp-

content/uploads/

2019/10/raport_

FCB_2019_final_

WEB.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea in scoli a unor intalniri cu persoane care au 

participat la diverse evenimente istorice- Eroi printre noi 

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.pro

edus.ro/eroi-

printre-noi/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea programelor After school in incinta tuturor 

unitatilor de invatamant din sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€30,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Organizarea unor cursuri/ateliere despre pericolele din 

mediul online

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Pregatirea scolilor pentru limitarea propagarii infectiilor si 

gestionarea administrativa a acestora in cazul unor alerte 

sanitare.

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/scoli-

si-gradinite-mai-

sigure-si-mai-

bune/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Proiectarea si executia serviciilor de extindere corp nou al 

Scolii Gimnaziale I.H.Radulescu 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Scoala 

Gimnaziala 

I.H.Radulescu

€216,221.77 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Promovarea reușitelor școlare și extra școlare ale tuturor 

elevilor, prin organizarea unor evenimente publice;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€10,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Realizarea campaniilor de informare și conștientizare 

privind violența in scoli

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Realizarea de excursii și tabere pentru copii în București, in 

parteneriat cu inspectoratele scolare din tara

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Realizarea unei platforme digitale integrate pentru 

inscrierea in invatamant

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€400,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport C.N.ARTE. ,,DINU LIPATTI ’’ - sector 4
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport C.T. ,, PETRU RAREȘ ’’ - sector 4
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport COLEGIUL ECONOMIC “HERMES” - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport COLEGIUL ECONOMIC“VIILOR”- FOSTĂ SALĂ DE 

MESE - sector 5

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.proedus.ro/scoala-velo-avr-retrospectiva/
https://www.proedus.ro/scoala-velo-avr-retrospectiva/
https://www.proedus.ro/scoala-velo-avr-retrospectiva/
https://www.proedus.ro/scoala-velo-avr-retrospectiva/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/wp-content/uploads/2019/10/raport_FCB_2019_final_WEB.pdf
https://www.proedus.ro/eroi-printre-noi/
https://www.proedus.ro/eroi-printre-noi/
https://www.proedus.ro/eroi-printre-noi/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/
https://www.radumihaiu.ro/scoli-si-gradinite-mai-sigure-si-mai-bune/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport COLEGIUL ROMANO-CATOLIC ,, SFÂNUL IOSIF ’’ - 

sector 4

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL "DIMITRIE PACIUREA" - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL DE COREGRAFIE ,, FLORIA CAPSALI ’’ - 

sector 4

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL GRECO - CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU" - 

sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TEOLGIC ADVENTIST - sector 4
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TEORETIC "GEORGE ENESCU" - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TEORETIC ADY ENDRE - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TH GH ASACHI - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport LICEUL TUDOR VLadiMIRESCU - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA CENTRALA - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIM NR 46 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMN “IANCULUI” - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMN NR 27 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMN NR 31 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMN NR 66 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMN NR 77 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN. GRIGORE TOCILESCU - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.I.GHE.DUCA - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR 131 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.115 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.125 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.126 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.130 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.135 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.NR.144 - sector 5
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMN.PRINCIPESA MARGARETA - sector 

5

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA ,,SF TREIME” - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. CONSTANTIN SI 

ELENA” - sector 6

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEO BOGZA” sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA “MARTISOR” - sector 4
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ISPIRESCU” - 

sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” URUGUAY” - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HELIADE 

RADULESCU” - sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA BARBU DELAVRANCEA - 

sector 3

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR ENICHITA 

VACARESCU(LUCRARI SISTATE DE 2 ANI) - sector 4

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 149 - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 163 - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 47 - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 - sector 3
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR. 95(FOARTE MICA) - 

sector 3

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR.167 - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR.168 - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.181 - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti



4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.183 - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.184 - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNAZIALA NR.197 - sector 6
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport ȘCOALA GIMNAZIALĂ“NICOLAE GRIGORESCU” - 

sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNNR 145 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SCOALA GIMNNR 4 - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sală sport SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX - sector 4
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Servicii de elaborare documentatie tehnica ET si DALI 

pentru extindere scoala gimnaziala Nr. 56, B-dul Pache 

Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucureşti

Primăria Municipiului 

București

B-dul Pache 

Protopopescu 

nr. 109, sector 

2, Bucureşti

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sprijinirea derulării proiectelor din cadrul programului 

”Știința pentru toți” prin care se vor finanța microgranturi 

(maximum 5000 euro) pentru proiecte de popularizare a 

științei în școli.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sprijinirea eleviilor claselor a VII-a si a VIII-a cu privire la 

orientarea vocationala

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€210,167.92

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.2. Îmbunătățirea 

sistemului de 

învățământ primar și 

secundar/liceal

Sustinerea financiara a Clubului Elevilor (ateliere de creație 

artistică și gastronomică, orelor de pictură, desen, pian, 

olărit)

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://neamtup

rimar.ro/decalog-

pentru-sectorul-

3/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare  CORP A C1 Liceul Tehnologic 

Special ”Regina Elisabeta”

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul 

Tehnologic 

Special 

”Regina 

Elisabeta”

€5,490,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare  CORP D C4 Liceul Tehnologic 

Special ”Regina Elisabeta”

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul 

Tehnologic 

Special 

”Regina 

Elisabeta”

€3,480,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare corp C1 – corp din cadrul 

colegiului silvic “Theodor Pietraru”

Primăria Municipiului 

București

Colegiul silvic 

“Theodor 

Pietraru”

€641,199.15

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10, 

10.2

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

București-Ilfov

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu BERTHELOT-SPECIALITATE A

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€940,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/
https://neamtuprimar.ro/decalog-pentru-sectorul-3/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu BERTHELOT-SPECIALITATE B

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€510,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu BERTHELOT-SPECIALITATE C

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€580,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu BERTHELOT-SPECIALITATE D

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€140,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu BERTHELOT-TURNATORIE SI 

ANEXE

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€170,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare si modernizare LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" sediu IANCU-CULTURA GENERALA

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul de Arte 

Plastice 

"Nicolae 

Tonitza"

€2,730,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Consolidare, reabilitare si modernizare Grup Scolar Nichita 

Stanescu

Primăria Municipiului 

București 

Grup Scolar 

Nichita 

Stanescu

€2,500,000.00 POR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Revizuire SF

sursa: BM - 

intenții proiect 

colectate din 

portofoliul BM în 

contextul SIDU 

BUCUREȘTI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Construirea sau amenajarea intr-un spatiu existent a unei 

scoli profesionale care sa pregateasca tinerii (si nu numai) 

in meserii cerute pe piata muncii (HORECA, constructii, etc.)

Parteneriat public privat €350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Crearea unor laboratoare de robotica in cadrul colegiilor 

tehnice din sector

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Dezvoltarea învățământului dual din Sectorul 5-Proiectul 

prevede extinderea ofertei de învățământ dual din Sectorul 

5, pe baza unor bune practici din țară (de ex. Școala 

Kronstadt din Brașov), în cadrul unui PPP extins. Astfel, 

municipalitatea va înființa, în primă fază, un comitet 

consultativ al mediului de afaceri din Sectorul 5 și va 

organiza o vizită de studiu la Școala Kronstadt din Brașov. 

Ulterior, împreună cu companiile interesate, va pune la 

dispoziție spațiile de învățământ, iar companiile private vor 

asigura dotarea cu echipamente, stagiile de practică și vor 

acorda burse private, în schimbul unor acorduri de 

angajare. De asemenea, elevii vor continua să primească o 

bursă profesională din partea statului.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, 

Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, 

Companii private

€3,000,000.00

Bugetul sectorului, 

POCU 2014-2020

 Bugetul de stat

 Fonduri private

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Dotarea atelierelor cu echipamente și utilaje pentru 

unitățile de învățământ cu profil tehnic şi profesional 

cuprinse în Programul „Reabilitarea Infrastructurii 

Educationale în Bucureşti”

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Creșterea 

relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu 

piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Încurajarea investitorilor din sector pentru a sprijini Școlile 

profesionale de meserii

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Infiintarea unor campusuri scolare destinate 

invatamantului dual

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€2,000,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Infiintarea unui hub educational care sa grupeze liceele cu 

profil tehnologic

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€8,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://fb.watch/

1HNxTiKwcB/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Lucrări de investiții la bloc C5 –cămin aferent Colegiului 

Tehnic Anghel Saligny din str. Aleea Buchetului nr.1

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

Colegiul 

Tehnic Anghel 

Saligny - str. 

Aleea 

Buchetului nr.1

€760,366.43 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF, PT, DALI (reviziure SF, 

PT, DALI)

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Oferirea de facilitati fiscale pentru companiile care 

promoveaza invatamantul dual

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Bugetul local

http://www.cdep

.ro/proiecte/202

0/200/10/8/em2

68.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Organizarea unor programe de mentorat în licee
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€30,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CEL BĂTRÂN" - 

sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://fb.watch/1HNxTiKwcB/
https://fb.watch/1HNxTiKwcB/
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/10/8/em268.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/10/8/em268.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/10/8/em268.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/10/8/em268.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU" - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ "I.N. 

SOCOLESCU" - sector 1

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA - sector 2
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA - sector 1
Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”- 

FOSTĂ SALĂ DE MESE - sector 5

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR 

HURMUZESCU" - sector 3

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sală sport LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE ,,TRAIAN 

VUIA ’’ - sector 4

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.3. Consolidarea 

învățământului 

profesional și tehnic

Sustinerea invatamantului profesional si tehnic
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Asigurarea transportului gratuit la institutiile de invatamant 

pentru elevii si studentii cu nevoi speciale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Crearea sau decontarea de servicii de recuperare și terapie 

pentru copii din sistemul de protecție (ABA, PECS)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Dotarea locurilor de joacă cu echipamente pentru copiii cu 

nevoi speciale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Înfiintarea unor centre pentru copiii diagnosticati cu autism
Primăria Municipiului 

București
€900,000.00 POR 8.1

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Organizarea de ore suplimentare pentru elevii cu dizabilitati
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.4. Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor educaționale 

pentru copii / tineri cu 

dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale 

speciale (CES)

Sprijin educațional acordat copiilor din AMP
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Colaborarea cu autoritățile locale, mediul de afaceri și ONG-

urile în derularea programelor de prevenire a abandonului 

școlar, susținerea elevilor din familii defavorizate prin 

parteneriatul cu actorii din comunitate;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Constituirea unui corp de experți (psihologi, sociologi, 

asistenți sociali) care să facă anchete sociale în momentul 

înregistrării de absențe la școală.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 

copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti 

€1,200,000.00 POR+Buget Local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Dezvoltarea parteneriatului interinstituțional pentru 

identificarea persoanelor care au părăsit timpuriu școala și 

care îndeplinesc condițiile de vârstă pentru cuprinderea în 

sistemul educațional;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Implementarea unor proiecte de reducere a abandonului 

școlar în Sectorul 5 (formarea cadrelor didactice, consiliere 

pentru părinți și elevi, extinderea programelor de tip ”A 

doua șansă”, oferirea de burse pentru elevii aflați în situații 

de risc etc.)

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, 

 Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București

€2,500,000.00
Bugetul sectorului

 POCU 2014-2020

Sectorul 5 are cea mai 

ridicată pondere a populației 

tinere, însă și cea mai mare 

concentrare de persoane 

aflate în risc de excluziunea 

socială de la educație. 

Proiect inclus în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a 

Sectorului 5.

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Oferirea sprijinului material (rechizite, hrana, 

imbracaminte) pentru copiii care provin din familii 

defavorizate 

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local/ POR / 

PPP

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Oferirea unor cursuri de calificare pentru tinerii care 

parasesc centrele de plasament

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Organizarea în spaţiile şi centrele comunitare municipale a 

sesiunilor de consiliere psihologică şi de grup pentru copiii 

cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, antrenarea lor în 

activităţi în vederea păstrării şi creşterii performanţelor lor 

şcolare

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00

Programul 

Operațional Capital 

Uman - Axa 

Prioritară 6, Bugetul 

local, Alte surse

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Realizarea actelor de identitate pentru copii fără acte şi 

înscrierea lor în sistemul educaţional

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Realizarea de acțiuni specifice de consiliere și orientarea 

elevilor și părinților de către profesorii consilieri: grupuri de 

consiliere a elevilor aflați în situații de risc, campanii de 

conștientizare asupra rolului educației, activități de tip 

Școala părinților și implicarea acestora în proiecte de 

prevenire a abandonului școlar (ex: „Împreună pentru copii 

noștri”);

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.5. Prevenirea 

părăsirii timpurii a 

școlii/ a segregării în 

rândul elevilor și 

promovarea educației 

remediale

Susținerea cercetării științifice, didactico-pedagogice și de 

specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar, în 

scopul realizării de diagnoze, analize și a elaborării unor 

strategii educaționale relevante pentru prevenirea și 

reducerea fenomenului abandonului școlar

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Asigurarea accesului cadrelor didactice la programe de 

formare continua – perfectionari, schimburi de experienta 

cu cadre didactice din alte orașe internaționale

Primăria Municipiului 

București + PS
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Asigurarea drepturilor egale de acces la toate nivelurile și 

formele de învățământ preuniversitar, precum și la 

învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de 

discriminare pentru cetatenii bucuresteni

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Atragerea programelor de sprijin financiar prin burse 

oferite de persoane fizice sau juridice, parteneri 

educaționali de la nivelul comunității educaționale a 

Municipiului București;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Favorizarea accesului la educație prin derularea unui număr 

de max. 5 acțiuni care să aibă la bază Programul „Back to 

school”, destinate în special populației de etnie rromă, 

programe derulate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

sau cu furnizorii privați.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, 

Primăria Municipiului 

București

€500,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Finanțarea de către Primăria Sectorului 1 de cursuri în 

instituții de învățământ superior pentru persoane în vârstă

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

pentru utilizarea cu succes a noilor TIC în educație

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Formarea, prin educaţie, a infrastructurii mentale a 

societății bucureștene, în acord cu noile cerinţe, derivate 

din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene, 

capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală și 

viitoare;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale - Creșterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic 

şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti. 

Primăria Municipiului 

București

€300,000.00 POR+Buget Local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Implementarea de programe specializate de formare 

profesionala pentru dezvoltarea atributiilor si 

competentelor profesorilor in contextul specific al noului 

mediu tehnologic si a sistemului de invatamant deschis

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Încheierea unui număr de 2 parteneriate publice - private 

(cu unul sau mai mult ONG-uri active în domeniul formării 

continue a adultului)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Infiiintarea unor centre de educație inovativă și

specializare inteligentă

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,700,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Înființarea centrului comunitar de învățare continuă Sector 

1.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,600,000.00 POR, buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Informarea corespounzătoare cu privire la formarea 

profesională și recunoașterea calificărilor pe teritoriul 

României

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2038

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Organizarea de cursuri pentru dobandirea cunostintelor 

digitale pentru toate persoanele interesate

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mih

aela-

mostavi.ro/node/

2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.6. Creșterea 

participării adulților 

(peste 25 de ani) la 

programe de formare și 

învățare pe tot 

parcursul vieții

Organizarea programelor de tip "a doua sansa"
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mih

aela-

mostavi.ro/node/

2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Consolidare,restaurare,modificări interioare,refacere 

instalaţii,amenajări exterioare imobil din str. Spiru Haret, 

nr.8, sector 1

Universitatea București

str. Spiru 

Haret, nr.8, 

sector 1

€2,402,065.15

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10, 

10.3

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

București-Ilfov

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Consolidarea, restaurarea, modificari interioare, refacerea 

instalatiilor si amenajari exterioare la cladirea 

administrativa S+P+1E, CORP B a Universitatii Bucureşti

Universitatea București €1,637,427.77

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10, 

10.3

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

București-Ilfov

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Construcţia Universităţii de Informatică şi Inteligenţă 

Artificială „Ştefan Odobleja” cu dezvoltarea în timp a clădirii 

universităţii, a laboratoarelor de învăţare şi cercetare şi a 

unui campus universitar.

Primăria Municipiului 

București
Jud. Ilfov €10,000,000.00 Fonduri europene

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Construirea unui campus nou bazat pe principiul Smart City
Primăria Municipiului 

București
€12,000,000.00 POR Axa 10

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Crearea de parteneriate între universități și mediul de 

afaceri 

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-bine-

administrat/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Crearea unei platforme de eLearning pentru mediul 

universitar

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Înfiintarea unor centre pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale ale studentilor

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Înființarea unui Centru de cercetare academică/ 

Universitate postdoctorală de excelență.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Permanentizarea colaborării cu diaspora științifică 

românească

Primăria Municipiului 

București
€10,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2026

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.1.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SI 

SERVICIILOR DE 

EDUCAȚIE

4.1.7. Consolidarea 

Capitalei ca centru 

universitar de 

importanță 

europeană/cu rol 

esențial în menținerea 

atractivității orașului 

pentru noi talente

Reabilitarea și modernizarea campusurilor universitare 

mari existente (Politehnica si Tei) 

Primăria Municipiului 

București

Campus 

universitar 

Politehnica si 

Tei

€6,000,000.00 POR Axa 10

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.1. Îmbunătățirea 

accesului 

nediscriminator pe 

piața muncii pentru 

locuitorii Capitalei și 

navetiștii atrași de oraș

Consilierea migranților (români și străini) privind orientarea 

și reorientarea profesională pentru acoperirea deficitului 

de forță de muncă din Municipiul București

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2020

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.mihaela-mostavi.ro/node/2
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://www.facebook.com/watch/?v=657256825197990
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-bine-administrat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-bine-administrat/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-bine-administrat/
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4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.1. Îmbunătățirea 

accesului 

nediscriminator pe 

piața muncii pentru 

locuitorii Capitalei și 

navetiștii atrași de oraș

Dezvoltarea strategiilor de integrare, inclusiv analiza 

nevoilor, îmbunătățirea indicatorilor și evaluarea integrării 

sociale

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€250,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2030

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.1. Îmbunătățirea 

accesului 

nediscriminator pe 

piața muncii pentru 

locuitorii Capitalei și 

navetiștii atrași de oraș

Proiect pentru integrarea sociala a persoanelor 

defavorizate pe piata muncii

Primăria Municipiului 

București
€600,000.00

Programul 

Operațional Capital 

Uman - Axa 

Prioritară 4, Bugetul 

local, Alte surse

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Acordarea unui ajutor financiar pentru renovare/extindere 

locuințe părinți care doresc reintegrarea copiilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Acordarea unui ajutor financiar timp de 6 luni/12 luni 

părinților care își reintegrează copii din sistemul de 

protecție

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Asigurarea accesului și participării nediscriminatorii a 

grupurilor defavorizate educațional

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local, fonduri 

europene
propunere

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Crearea unor programe speciale pentru copiii defavorizati 
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Cresterea numarului de asistenti maternali la nivelul 

Sectorului 1 si scaderea duratei de asistare in cadrul acestei 

alternative de tip familial, la institutionalizare copiilor 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00 CL Sector 1

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Dezvoltarea serviciilor de tip familial sau încheierea de 

parteneriate cu alte județe

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

FEDR (POR, AP 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

sanatate si sociale, 

AP 9 - Sprijinirea 

regenerarii 

economice si 

sociale a 

comunitatilor 

defavorizate din 

mediul urban) 

Buget local

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Diversificarea serviciilor acordate comunității Sectorului 1 

prin înființarea unui complex de servicii sociale pentru 

copiii preșcolari care sa includa cresa si gradinita in zona 

Straulesti

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, 

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti

Straulesti €350,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Dotarea / echiparea fiecărui copil din mediile defavorizate 

cu tabletă/laptop/calculator

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Înfiintarea unui centru comunitar pentru tineri
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local/ POR / 

PPP

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Monitorizarea teritoriului Municipiului Bucureşti pentru 

cresterea gradului de siguranta al cetatenilor, in jurul 

gradinitelor si a unitatilor de invatamant si in perimetrul 

acestora precum si in cartierele defavorizate.

Primăria Municipiului 

București
€220,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului din Municipiul București

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€450,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Beneficiarii proiectului sunt 

tinerii care au părăsit de 

maxim un an/urmează să 

părăsească sistemul de 

protecție a copilului, de pe 

raza administrativ-teritorială 

a Municipiului București și nu 

au posibilitatea de 

reintegrare familială, nu au 

locuință și nu dispun de 

mijloace financiare necesare 

închirierii sau cumpărării unei 

locuințe; Aprobat în 2018

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Optimizarea activității serviciului adopții și postadopții, 

astfel încât un număr de minim 15 copii cu vârste mai mari 

de 5-6 ani să devină adoptibili

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€650,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Organizarea unui program de voluntariat Erasmus Plus in 

centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€50,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Program Multianul de ocupare, informare, consiliere, 

mediere, formare si angajare a tinerilor din grupuri 

vulnerabile „TinONE Site”

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Proiectul “TinONE Site”- Amenajarea unei retele de locații 

multifuncționale (55 construcții provizorii mobile) care vor 

funcționa ca și Centre pentru Tineret și Asistență socială 

(CTAS)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Sector 1 €1,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Sprijinirea copiilor din familiile defavorizate in implicarea in 

activitati artistice (la Palatul Copiilor, Scoala Populara de 

Arte, etc.)

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€900,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Susținerea financiară a copiilor din asistență maternală care 

doresc să practice un sport

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.2. Promovarea 

incluziunii sociale a 

copiilor și a tinerilor

Sustinerea proiectului ”Youth in Europe” – Evidence-Based 

Drug Prevention 

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€760,000.00 INTERREG Europe

Program paneuropean care 

se desfăşoară sub patronajul 

preşedintelui Islandei, Olafur 

Ragnar Grimsson, se 

implementează şi în ţara 

noastră începând cu data de 

19 septembrie 2007:

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

“ECU SOC Sector 1” - Proiect de investitii - retele de locatii 

multifunctionale (constructii provizorii mobile sau 

permanente) pentru persoane varstnice – Centre de 

Asistenta Sociala si Activitati Civice (CASAC)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Sector 1 €1,520,318.86
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

„Îngrijire la domiciliu-Curăţenia şi Igienizarea locuinţelor 

beneficiarilor şi/sau asistaţilor sociali”- Program social 

multianual punctual

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Subvenţie anuală 

per beneficiar 

social/asistat social 

pentru servicii altele 

decât cele medicale.

Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Amenajare Centru Rezidențial pentru Persoane Vârstnice 

Speranța

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€667,250.00 Buget local Proiectare

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Asigurarea de consultanta ocupationala pentru varstnici 

activi

Primăria Municipiului 

București
€600,000.00 Buget local

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Complexul Social de Servicii Odăi - Reamenajare bucătărie, 

Demolare și construire pavilion 1 (clădirea CUPFA), pavilion 

4 și pavilion 5, Modernizare spălătorie, Aparate fitness în 

aer liber

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€550,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Construire cămine de bătrâni – 6 locaţii
Primăria Municipiului 

București
€1,800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Construire pavilioane pentru vârstnici în cadrul CSS Odăi D.G.A.S.P.C. Sector 1 €1,300,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Construirea unui camin pentru persoane varstnice

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€3,500,000.00

Axa prioritara 7 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Construirea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 2

€1,600,000.00 FSE/ Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Crearea unui program pentru instruirea persoanelor 

vârstnice în folosirea platformelor digitale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Dezvoltarea Centrului rezidential "Acasa la bunica!"

Primăria Municipiului 

București, Direcţia 

Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Bucureşti (DGASMB)

€61,601.64
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă Socială 

a Municipiului 

Bucureşti 

(DGASMB)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Dezvoltarea serviciilor sociale de zi destinate persoanelor 

vârstnice, prin crearea unui număr de 4 servicii sociale 

alternative la instituționalizare, în zonele Bucureștii Noi, 1 

Mai Domenii, Calea Griviței, Străulești.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Bucureștii Noi, 

1 Mai 

Domenii, Calea 

Griviței, 

Străulești.

€500,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor 

vârstnice prin crearea unui Club al Seniorilor în cadrul 

Complexului Social de Servici Străulești

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Complexul 

Social de 

Servici 

Străulești

€120,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Dezvoltarea unui sistem de oferire a unei mese calde 

pentru vârstnici (O masa calda pentru varstnicii nostrii)

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

În parteneriat cu Asociația 

Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ”Omenia”; 

Proiect aprobat în 2017

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele 

vârstnice prin înființarea unui centru care să aibă la bază 

oferirea de servicii comunitare și socio-medicale (centru 

medical funcțional cu cabinet de medicină de familie și 

cabinet de specialitate în cadrul CSS Străulești)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Complexul 

Social de 

Servici 

Străulești

€200,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Extinderea rețelei de îngrijire la domiciliu și specializarea 

ingrijitorilor la domiciliu pe grade de dependență ale 

beneficiarilor

Primăria Municipiului 

București/ Primăria 

Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€150,000.00
CL Sector 1, donații, 

sponsorizări

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Implementarea butoanelor de panică pentru fiecare 

vârstnic singur

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

Primăria Municipiului 

București

€120,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Infiintarea in fiecare cartier a unui Club al Seniorilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

Primăria Municipiului 

București

€2,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Infiintarea unui nou Centru Rezidential pentru persoane 

varstnice

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307541-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-2-

radu-mihaiu-dan-

cristian-popescu-

neculai-

ontanu.htm

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Infiintarea unui serviciu de consiliere si asistenta a 

persoanelor varstnice

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Remodelarea și redefinirea unui sistem de îngrijire de tip 

rezidențial destinat persoanelor vârstnice prin dezvoltarea 

unui nou concept pentru vârsta a III-a și preluarea unui 

model de bună practică - proiectul Humanitas, ce va 

cuprinde structuri rezidențiale în pavilioane sau case de tip 

familial accesibile în regim gratuit (cazurile sociale), coplată 

sau cu plată integrală

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€1,000,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Servicii comunitare pentru persoane vârstnice din Sectorul 

1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,929.47

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Sistem complet de servicii de sprijin pentru persoanele fără 

adapost vârstnice

Primăria Municipiului 

București
€2,668,357.80 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.3. Promovarea 

incluziunii sociale a 

vârstnicilor

Sprijinirea varstnicilor cu venituri foarte reduse prin crearea 

unei banci de alimente la nivelul Capitalei, cu filiale in 

sectoare

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Public-privat

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Achiziționarea de locuințe protejate pentru adultul cu 

handicap mintal sau diferite forme asociate (minim 10 

unități locative - garsoniere, 2 camere)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€3,500,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Achiziționarea unor imobile de maxim 300mp destinate 

persoanelor cu handicap (persoane cu diferite forme de 

demență) în cartierele Dămăroaia, București Noi, Străulești, 

Chitila, Băneasa, pentru realizarea unor centre de zi

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

cartierele 

Dămăroaia, 

București Noi, 

Străulești, 

Chitila, 

Băneasa

€5,000,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Acordarea unor stimulente financiare pentru antreprenorii 

care angajeaza persoane cu dizabilitati

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Centrul de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Crearea unui instrument, pe site-ul Primăriei, care să 

permită transmiterea informatiilor publice catre nevăzători

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Cresterea calitatii vietii persoanelor cu handicap prin 

acordarea unor sprijine financiare

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Dezvoltarea de ateliere protejate pentru adultul tănâr cu 

handicap în cadrul CRRN Milcov

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€500,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Dezvoltarea unui spălătorii publice deschisă pentru 

comunitatea Sectorului 1 cu personal format din persoane 

cu dizabilități

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€450,000.00
CL Sector 1, Fonduri 

structurale

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Dezvoltarea unui studio de înregistrări care să permită 

accesul persoanelor cu dizabilități la materialele culturale

Primăria Municipiului 

București / Biblioteca 

Metropolitană București

€30,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Biblioteca 

Metropolitană 

București

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Extindere spații de producție/prestări servicii prin 

construirea unui nou corp de clădire pe structură ușoară în 

curtea unitatii protejata Nazarcea Grup, pentru 

imbunatatirea conditiilor de munca in cazul persoanelor cu 

dizabilitati

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Implementarea proiectului ABILITAXI - servicii de transport 

gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€250,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Aprobat în 2018. În 

parteneriat cu Asociația 

RE:Start Cauză Bună

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Infiintarea unui centru de tip respiro

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 2

€480,000.00 FSE, Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Infiintarea unui centru pentru persoane adulte cu 

dizabilități (bărbați) și pentru persoane fără adăpost

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Infiintarea unui centru pentru persoane cu dizabilitati
Primăria Municipiului 

București 
€750,000.00

Axa prioritara 7 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Oferirea unor locuințe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilități (femei)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€750,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Rampe pentru persoane cu handicap
Primăria Municipiului 

București
€2,195,121.95

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Elaborare PT, DTAC, DE, AT, 

execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Realizarea unui număr de 2 activități de lobby intens 

guvernamental și parlamentar pentru redefinirea profesiei 

de „asistent social” și a celei de „lucrător social”, precum și 

cu privire la salarizarea personalului care lucrează cu 

persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00
CL Sector 1, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Sistem integrat de tip e-sanatate pentru persoanele cu boli 

psihiatrice cronice in scopul facilitarii accesului la serviciile 

de asistenta medicala si sociala pentru consolidarea 

incluziunii sociale a acestora

Administratia Spitalelor 

si Serviciilor Medicale 

Bucureşti - CETTT sf 

Stelian

€250,000.00

Competitivness 

OP/Digital Agenda 

(broadband and 

different IT 

infrastructure

 and interoperability 

)

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Sustinerea financiara a proiectelor si a institutiilor de 

educatie destinate persoanelor cu dizabilitati

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.4. Promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu 

dizabilități

Transformarea celor 7 căsuțe de tip familial: Casa de tip 

familial Alexandra, Casa de tip familial Buburuza, Casa de 

tip familial Brăduț, Casa de tip familial Sf. Mina, Casa de tip 

familial Stejărel, Casa de tip familial Sf. Constantin în CRRN 

(centre de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică pentru 

adultul cu handicap)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€1,500,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Acces gratuit la grupuri sanitare ce includ duș pentru 

persoanele care locuiesc în condiții precare

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00 Buget local

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24306874-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-1-

clotilde-armand-

daniel-

tudorache.htm

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Acordarea unor sprijine financiare pentru familiile 

monoparentale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Amplasarea unor sisteme de igiena mobile pentru 

persoanele fara adapost

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Asigurarea unei mese calde pentru persoanele defavorizate 

din Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Centrarea dezvoltării serviciilor pe persoane / familii 

expuse riscurilor de marginalizare și excluziunea socială

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€550,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Complex de servicii pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familiile cu copii

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 2

€1,200,000.00 FSE/ Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24306874-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-1-clotilde-armand-daniel-tudorache.htm
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Consiliere cu privire la prevederile legale în vigoare și a 

informației de interes public în domeniul migrației legale

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€250,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2043

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Constructia de locuințe verzi pentru persoanele 

marginalizate 

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Primăria 

Municipiului 

București 

Direcția Spațiu 

Locativ și cu alta 

destinație

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Construirea unei Bănci de alimente și a unei cantine sociale D.G.A.S.P.C. Sector 1 €2,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Continuarea formării personalului implicat în desfășurarea 

operațiunilor de relocare a refugiaților în România

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€350,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2032

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Crearea unei imagini pozitive în rândul opiniei publice din 

România privind fenomenul imigrației și reintegrării 

propriilor cetățeni prin derularea de activități de informare 

/ consiliere etc.

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€250,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2031

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Crearea unui call-center destinat persoanelor vulnerabile
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€400,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Creșterea gradului de acces al persoanelor aflate în situație 

de risc crescut de excluziune socială la programele sociale, 

de prevenire, de evaluare și consiliere vocațională 

implementate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 în parteneriat 

cu Serviciul de Probațiune București și alți parteneri publici 

sau privați

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Desfasurarea unor campanii de informare şi consiliere 

pentru femeile care se află în situaţii de violenţă domestică 

şi sexuală

Primăria Municipiului 

București
€450,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Dezvoltare Centre multifunctionale

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

(DGASMB)

€143,737.17
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă Socială 

a Municipiului 

Bucureşti 

(DGASMB)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Dezvoltarea gamei de servicii medicale oferite populației cu 

risc crescut de marginalizare socială

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Dezvoltarea reţelei de cantine sociale destinate adulţilor 

fără posibilităţi, inclusiv prin parteneriate strategice cu 

marile lanţuri de magazine, prin care să se ofere celor lipsiţi 

temporar de mijloace de trai posibilitatea servirii unei mese 

calde;

Primăria Municipiului 

București
€70,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Diversificarea serviciilor de protecție / intervenție în 

domeniul violenței domestice prin derularea unui număr 

de două parteneriate publice - private

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Diversificarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității 

centrului de zi și sistemului rezidențial prin executarea de 

lucrări de mansardare la Complexul Social de Servicii Sf. 

Maria

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Complexul 

Social de 

Servicii Sf. 

Maria

€200,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale ( POR 

Axa 3, DMI 3.2), 

Fonduri private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Diversificarea serviciilor sociale pentru familiile aflate în 

dificultate prin încheierea de min. 5 parteneriate publice-

private

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Diversificarea serviciilor sociale și furnizarea unor servicii de 

formare profesională pentru beneficiarii sistemului de 

protecție socială prin executarea unor lucrări de mansarde 

(Centrul de Primire în Regim de Urgență Pinocchio)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Centrul de 

Primire în 

Regim de 

Urgență 

Pinocchio

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale ( POR 

Axa 3, DMI 3.2), 

Fonduri private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Dotarea centrelor rezidențiale pentru categorii vulnerabile 

(persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii, etc) cu 

echipamente de protecție sanitara

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

POIM/ 819/ 9/ 1/ 

Consolidarea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare COVID-19

Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Evaluarea, în comun cu alte autorități, și identificarea 

sectoarelor economice unde pot fi încadrați lucrători 

migranți (diaspora, români cu trecut migrant, cetățeni 

străini etc.)

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€250,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2037

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Implementarea de traininguri profesionale si mecanisme 

de cooperare in vederea combaterii violentei si abuzurilor 

impotriva femeilor in varsta

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€300,000.00

Parteneriat strategic - 

beneficiari multipli – 2017 

(acţiunea cheie 2 în 

domeniile educaţie şcolară, 

formare profesională, 

universitar, educaţia adulţilor 

şi tineret), program gestionat 

în România de Agenția 

Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării 

Profesionale (ANPCDEFP)

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Încheierea de noi parteneriate public-privat în vederea 

diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate: 

activități de creștere a capacității instituționale în vederea 

furnizării de servicii de calitate

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Încheierea unui număr de minim 20 de noi parteneriate 

publice-private, în vederea diversificării serviciilor sociale 

acordate grupurilor defavorizate

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€300,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea a 6 centre de fizioterapie in regim gratuit pentru 

persoanele defavorizate 

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,400,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307541-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-2-

radu-mihaiu-dan-

cristian-popescu-

neculai-

ontanu.htm

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Înfiintarea unui centru de consiliere si dezintoxicare pentru 

persoanele dependente de alcool si droguri

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://cdn.g4me

dia.ro/wp-

content/uploads/

2020/09/33985-

Brosura-

Program-Politic-

Bacanu-S5-

compressed.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea unui centru de zi pentru toxicomani
Primăria Municipiului 

București 
€3,000,000.00

Axa prioritara 7 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea unui centru integrat de tratament al persoanelor 

toxico-dependente

Primăria Municipiului 

București, Direcţia 

Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Bucureşti (DGASMB)

€1,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă Socială 

a Municipiului 

Bucureşti 

(DGASMB)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea unui centru pentru agresori

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 2

€600,000.00 FSE/ Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea unui centru pentru persoane fara adapost 
Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Infiintarea unui centru zonal multifunctional de incluziune 

sociala pentru fostii detinuti

Primăria Municipiului 

București, Direcţia 

Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Bucureşti (DGASMB)

€500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă Socială 

a Municipiului 

Bucureşti 

(DGASMB)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Informarea cetățenilor statelor terțe cu privire la drepturile 

și obligațiile pe care le au pe teritoriul României, precum și 

asupra oportunităților de integrare în societatea 

românească

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2028

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Informarea corespunzătoare cu privire la transferul 

drepturilor de pensie și al drepturilor sociale în România

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2039

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Instruirea permanentă a personalului care prin natura 

atribuțiilor de serviciu intră în legătură cu migranții (români 

și străini), cu diaspora etc. cu privire la regimul juridic 

aplicabil acestora, tipurile de vize și documente emise 

acestora, procedura de urmat etc.

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2047

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Nazarcea Catering- Construirea unei cantine care să 

deservească toate centrele rezidențiale de copii, tineri, 

adulți și persoane vârstnice, aflate în coordonarea 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€900,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti 

€1,200,000.00 POR+Buget Local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
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https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307541-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-2-radu-mihaiu-dan-cristian-popescu-neculai-ontanu.htm
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https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Oferirea serviciilor de informare migranților (români și 

străini) în domeniu învățământului, respectând principiul 

nediscriminării;

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2021

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Organizarea unor ateliere de artă si terapii alternative 

pentru persoanele defavorizate

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Prevenirea migrației ilegale și a muncii nedeclarate prin 

servicii de informare, consiliere și asistență de specialitate, 

în primul rând în capitală, unde se regăsesc o treime din 

străinii înregistrați în România

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2027

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Programe de integrare socială a romilor și sprijin în 

obținerea actelor de stare civilă

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€950,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Promovarea programelor de educație oferite etnicilor 

români din străinatate și celor din diaspora

Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2025

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Promovarea unor acțiuni de incluziune socială pentru 

soluționarea cu 50% a problematicii legate de lipsa 

identității legale pentru persoanele identificate ca fiind 

domiciliate pe raza Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€350,000.00 CL Sector 1
Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Reabilitare si modernizare 3 locuințe protejate in vederea 

utilizarii acestora de catre grupurile defavorizate

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 2

€1,500,000.00 FSE/ Buget local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Realizarea de servicii medico-sociale pentru persoanele 

defavorizate

Primăria Municipiului 

București
€750,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Reînființarea serviciul Ambulanța Socială pentru asistența 

socio-medicală a persoanelor defavorizate

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Reintegrarea socială şi profesională a persoanelor 

consumatoare de droguri injectabile, de pe raza sectorului 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Rețea de servicii sociale pentru victimele violenței 

domestice, sprijin și suport pentru populația feminină a 

Capitalei

Primăria Municipiului 

București
€61,150,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Servicii de proiectare pentru întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., 

a documentației de avizare, P.T.h. și D.E. - Contract 

subsecvent nr.10, revizuire Proiect Tehnic Centrul 

multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică 

și parcare de suprafață

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului București
€600,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Sprijinirea comunităților de români din străinătate, pentru 

o reintegrare facilă la întoarcerea în țară

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2023

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Sustinerea Cantinei Sociale Harul – 1000 de beneficiari/lună 

din cele șase sectoare ale Municipiului București

Primăria Municipiului 

București, Direcția 

Generală Asistență 

Socială

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Cantina Socială Harul 

prestează servicii sociale 

gratuite, persoanelor aflate 

într-o situaţie socio-

economică dificilă și/sau care 

se confruntă cu diverse 

probleme medicale; Proiect 

aprobat în 2018

Direcția 

Generală 

Asistență Socială

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Sustinerea proiectului Recognize and change (R&C)-

Partener la proiectul european „ Recognize and change - 

R&C” (Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva 

discriminării și violenței având la bază motive legate de gen 

și migrație). Proiect aprobat în 2017

Primăria Municipiului 

București
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.2.	PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE A 

GRUPURILOR 

DEFAVORIZATE/ȘI A 

PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE

4.2.5. Promovarea 

incluziunii sociale a altor 

grupuri 

defavorizate/inclusiv 

migranți

Sustinerea si dezvoltarea linii telefonice pentru prevenirea 

tentativelor de suicid din Municipiul Bucureşti 116123

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

General al Municipiului 

Bucureşti, prin bugetul 

Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti

€300,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Înființată în 2009

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Social)

https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Administrarea de catre primaria sectorului a infrastructurii 

din jurul spitalelor (cai de acces, parcari, spatii verzi)

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Amenajarea unui heliport in cadrul spitalului Colentina
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Amenajarea unui sistem integrat de Imagistica CT și RMN 
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Consultarea pieței / publicare 

raport privind consultarea 

pieței SICAP / Urmează 

demararea procedurii 

Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Autorizare securitate la incendiu pentru Spitalul de Boli 

Cronice ”Sf. Luca” și Spitalul Clinic Colțea
ASSMB €3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Backup pentru asigurarea agentului termic la Spitalul Clinic 

Colentina
ASSMB €2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Banca de Țesut - Spitalul Clinic Colentina București
Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00 PNRR Elaborare SF

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Centru de Transplant Multi-Organ în cadrul Spitalului Clinic 

„Sfânta Maria”, prin construirea unui corp nou de clădire

Primăria Municipiului 

București
€91,021,858.99 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Clădire birouri sediul ASSMB ASSMB €350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Clinică Metropolitană de Stomatologie Școlară ASSMB €4,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Consolidarea/reabilitarea clădirii NP II din cadrul Spitalului 

Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”
ASSMB €5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare expertiză tehnică

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Consolidarea/reabilitarea clădirii Spitalului Clinic ”Nicolae 

Malaxa”
ASSMB €3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare expertiză tehnică

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Consolidarea/reabilitarea clădirii Spitalului Clinic de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
ASSMB €3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare expertiză tehnică

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Consolidarea/reabilitarea clădirii Spitalului Clinic de 

Nefrologie ”Dr. Carol Davila”
ASSMB €5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare expertiză tehnică

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Consolidarea/reabilitarea clădirii Spitalului Clinic de 

Obstretică-Ginecologie ”Filantropia”
ASSMB €4,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare expertiză tehnică

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construcția și dotarea cu aparatură medicală modernă a 

unei maternități în zona Antiaeriană.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

zona 

Antiaeriană
€20,000,000.00 Bugetul de stat (CNI)

Spitalele din Sectorul 5 se 

confruntă în general cu un 

nivel de dotare inferior 

mediei celorlalte sectoare 

din capitală. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5.

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construcție corp nou clădire laborator din cadrul Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase ”Dr. V. Babeș”
ASSMB €10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construcție corp nou clădire Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase ”Dr. V. Babeș”
ASSMB €7,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construire Bloc Operator și A.T.I. secția Ortopedie Corp G 

Spitalul Clinic Colentina

Primăria Municipiului 

București
€719,814,531.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construire clădire spații medicale și administrative – 

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”;

Primăria Municipiului 

București
€4,707,318.36 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construire spital Sf.Vasile cel Mare - studiu de fazabilitate și 

studii conexe

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€462,994.11 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construirea Spitalului Zonal sector 3

Primăria Municipiului 

Bucureşti, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€2,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construirea Spitalului Zonal sector 6

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

€250,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Construirea unui spital in zona dintre Drumul Taberei și 

Militari

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Corp nou la Spitalul Clinic Colentina ASSMB €3,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Crearea unui program special de supraveghere și eradicare 

a infectiilor intra-spitalicesti 

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Desfiintare cladire existenta sectia Medicala II la Spitalul 

Clinic pentru Copii Grigore Alexandrescu

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

A.U.I.P.U.S.P. sector 1

Spitalul Clinic 

pentru Copii 

Grigore 

Alexandrescu

€332,165.72 Buget local obiectiv de investitie nou

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Dezvoltarea infrastructurii Centrului medico-social ”Sf. 

Andrei” prin amenajarea și dotarea cu un centru de 

imagistică medicală și de servicii stomatologice pentru 

persoanele cu venituri reduse din Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€150,000.00 Bugetul sectorului

Sectorul 5 are cea mai 

ridicată rată a natalității din 

Capitală, însă infrastructura 

medicală este una deficitară 

în raport cu alte sectoare.

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si situatii de urgenta 

in cadrul Sp. Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

Spitalul Clinic de 

Nefrologie Dr. Carol 

Davila

Sp. Clinic de 

Nefrologie Dr. 

Carol Davila

€5,462,012.32
Regional OPs/health 

infrastructure

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Spitalul Clinic de 

Nefrologie Dr. 

Carol Davila

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Dezvoltarea unui sistem de management al spitalelor din 

cadrul ASSMB care sa permita realizarea unui management 

complet si integrat al serviciilor medicale

Primăria Municipiului 

București si 

Administraţia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti (ASSMB)

€13,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Digitalizarea a 19 unități sanitare din subordinea ASSMB ASSMB €2,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Dotare Bloc Operator și compartiment ATI cu instalații de 

climatizare cu filtru HEPA la Spitalul de Chirurgie Oro-

Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu

ASSMB €3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Dotarea unităților sanitare cu aparatură medicală, non-

medicală, mijloace de transport etc.
ASSMB €2,439,024.39

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

E-portal ASSMB ASSMB €200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Execuție lift secundar, scară de evacuare cu targă, stație de 

pompare hidranți și platformă de gunoi pentru Spitalul 

Clinic ”Nicolae Malaxa”

ASSMB €284,552.85
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Extinderea si modernizarea Spitalului Clinic Colentina 

(infiintare Centru Oncologic de diagnostic si tratatment, 

construire si echipare pavilion administrativ, construire 

Parcare Subterana)

Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic 

Colentina
€100,000,000.00

Regional OPs/health 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Extinderea Spitalului de Obstetrica si Ginecologie 

Filantropia prin construirea unui nou corp de cladire

Administratia Spitalelor 

si Serviciilor Medicale

Spitalul de 

Obstetrica si 

Ginecologie 

Filantropia

€39,590,028.54
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere de proiect

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Extinderea, echiparea si modernizarea Spitalului Clinic De 

Obstetrica - Ginecologie Prof Dr. Panait Sirbu prin 

constructia unui imobil nou si achizitia de noi dotari

Spitalul Clinic De 

Obstetrica - Ginecologie 

Prof Dr. Panait Sirbu

Spitalul Clinic 

De Obstetrica - 

Ginecologie 

Prof Dr. Panait 

Sirbu

€18,069,815.20
Regional OPs/health 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Spitalul Clinic De 

Obstetrica - 

Ginecologie Prof 

Dr. Panait Sirbu

https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Extinderea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de 

chirurgie Oro-maxilo faciala Prof Dr Dan Teodorescu

Administraţia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti (ASSMB) / 

spitalul Prof. Dr. Dan 

Teodorescu

ASSMB / 

spitalul Prof 

DR Dan 

Teodorescu

€27,310,061.60
Regional OPs/health 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Înfiintarea unui spital de sector
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/Catali

nMarianMilitaru/

photos/a.152363

3161300230/258

5985191731683

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Lucrări de intervenție, modernizare și echipare clădire 

Centrul de Sănătate STB
STB €2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Lucrări de modernizare / extindere pentru instalații de 

ventilați, tratare a aerului și infrastructura de fluide 

medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii 

concentrației maxime admis de oxigen pentru 9 spitale din 

subordinea ASSMB

ASSMB €20,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Modernizarea Spitalului Floreasca
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținere Autorizație de Securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie ”Dr. Panait 

Sârbu”

ASSMB €2,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținere Autorizație de Securitate la incendiu pentru 

Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan 

Theodorescu”

ASSMB €3,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea Autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa

Primăria Municipiului 

București
€254,749,438.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”

Primăria Municipiului 

București
€1,184,508.96 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea Autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic „Sfânta Maria

Primăria Municipiului 

București
€2,778,445.43 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea Autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic de Boli Cronice „Sfântul Luca”;

Primăria Municipiului 

București
€3,218,516.18 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

Primăria Municipiului 

București
€1,300,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru 

Spitalul Clinic Filantropia

Primăria Municipiului 

București
€24,000,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Pod pietonal traversare lac Herăstrău ASSMB €386,178.86
Buget local, Alte 

surse de finantare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare capitală și modernizare rețea termică exterioară 

la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia”

Primăria Municipiului 

București
€284,552.85

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare Corp A+Corp B Maternitatea Bucur secţia 

internă a Spitalului Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti

Primăria Municipiului 

București, 

Spitalului Clinic 

de Urgenţă 

Sfântul Ioan 

Bucureşti

€31,504,065.04
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție 

(DALI) a fost aprobată, 

proiectul tehnic a fost 

elaborat și predat

Direcţia 

Generală de 

Investiţii/Bugetul 

General al 

Capitalei 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare instalații termice și instalație interioară de 

climatizare cu ventiloconvectoare la Spitalul Clinic ”Prof.Dr. 

Theodor Burghele”

ASSMB €121,951.22
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare și extindere sistem gospodărie ape la Spitalul 

Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia”

Primăria Municipiului 

Bucureșt
€40,617.38 Execuție

Bugetul General 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare/modernizare sală de operații Spitalul Clinic Filantropia €650,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al capitalei 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitare/modernizare stație de sterilizare Spitalul Clinic Filantropia €750,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al capitalei 

https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://www.facebook.com/CatalinMarianMilitaru/photos/a.1523633161300230/2585985191731683
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitarea si modernizarea Centrului medical Sf. Ștefan și 

Centrului de referință pentru diabet N. Malaxa, Policlinica 

nr. 2 Pantelimon

Administratia Spitalelor 

si Serviciilor Medicale

Centrul 

medical Sf. 

Ștefan și 

Centrul de 

referință 

pentru diabet 

N. Malaxa

€12,709,708.06 PNRR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta 

(P.N.R.R.)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitarea spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie 

Curie

Primăria Municipiului 

București,

spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

Marie Curie

€5,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reabilitarea, modernizarea si extinderea Spitalului Clinic 

Pf.Dr. Th. Burghele (supraetajare si extindere Cladire Spital, 

corp C, pentru realizare CPU; mansardare Cladire Spital - 

Corp A+B+C; Extindere si supraetajare partiala Corp A ; 

Instalatii termice cu ventiloconvectoare Corp A+B+C; Anexa 

Tehnica)

Spitalul Clinic Pf.Dr. Th. 

Burghele.

Spitalul Clinic 

Pf.Dr. Th. 

Burghele.

€95,511,166.32
Regional OPs/health 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Realizare Spital Metropolitan cu funcțiuni complementare, 

Centru de Excelență, Campus Universitar, Faza SF+PUZ, în 

curs de semnare contract

Primăria Municipiului 

București, 
€420,000,000.00 PNRR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta 

(P.N.R.R.)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reparație capitală și modernizare rețea apă exterioară la 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia”

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€101,626.02 Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Reparații capitale instalații electrice și tablouri de 

alimentare la Spitalul Clinic Colentina
ASSMB €1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Repunerea in functiune a spitalului Sfantul Nectarie 
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://continua

mimpreuna.ro/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Rețea de internet, televiziune și telefonie fixă la Spitalul 

Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia”

Primăria Municipiului 

București
€81,300.81

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Servicii de proiectare - faza studiu de fezabilitate și studii 

conexe privind obiectul de investitii Construirea unui 

centru de transplant multiorganin cadrul Spitalului clinic Sf. 

Maria

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€518,096.24 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Sistem centralizat de distribuție oxigen medical la Spitalul 

Modular Pipera

Primăria Municipiului 

București
€81,300.81

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Spital Metropolitan cu funcțiuni complementare, Centru de 

Excelență, Campus Metropolitan

Primăria Municipiului 

București
€956,097,560.98

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF, PUZ

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești cu rol de 

deservire 

națională/regională și 

metropolitană

Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui Centru de 

Psihiatrie Pediatrică S+P+3 în incinta Spitalului Clinic de 

Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia

Primăria Municipiului 

București
€7,228,004.57 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Acordarea de asistenta medicala la domiciliu
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Asigurarea serviciilor de medicină dentară pentru gradinite, 

scoli, licee si facultati.

Primăria Municipiului 

București
€1,600,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Asigurarea serviciilor stomatologice in cadrul Policlinicii 

Sociale pentru persoanele defavorizate

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Consolidarea/modernizarea a 20 de policlinici din 

Municipiul Bucureşti printre care: Titan, Vitan, 11 Iunie, 

Berceni, Floreasca,Globului, Iancului, Povernei, Gomoiu, 

Carol, Vasile Lascăr, Drumea Rădulescu, Dorobanți, Splaiul 

Independenței, Uranus, Nada Florilor, Eforie, 3 Scaune

Primăria Municipiului 

București
€85,000,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI, Proiectul poate 

include, indirect, 

componente legate de 

reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Bugetul general 

al PMB

https://continuamimpreuna.ro/
https://continuamimpreuna.ro/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Constructia unei policlinici in zona Drumul Binelui - 

Apărătorii Patriei - Piața Sudului

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Derularea unor activități de promovare a sănătății în rândul 

populației școlare din Municipiul București, în concordanță 

cu recomandările instituțiilor medicale abilitate în acest 

domeniu, de la nivel local/național;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Derularea unor campanii de informare a cetatenilor asupra 

efectelor automedicatiei

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Desfăsurarea unor anchete epidemiologice legate de 

persoanele testate pozitiv in cazul COVID19

Parteneriat Direcția de 

Sănătate Publică  si 

Primăria Municipiului 

București

€350,000.00
Buget local/Fonduri 

europene

Direcția de 

Sănătate Publică

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Dezvoltarea infrastructurii medicale din Sectorul 5
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Dezvoltarea unei rețele de asistenți medicali comunitare 

care în echipă cu asistenți sociali comunitari să 

cartografieze nevoile sectorului 1 București și să furnizeze 

servicii de asistență primară în conformitate cu strategia în 

domeniul sănătății, comunicarea eficientă a riscurilor 

pentru sănătate către populație

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€150,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Identificarea, difuzarea și promovarea de bune practici 

validate pentru măsurile de prevenire eficiente prin 

abordarea factorilor de risc de importanță majoră, cum ar 

fi:

 - prevenirea consumului de alcool, droguri, tutun

 - educație pentru sănătatea alimentației și prevenirea 

obezității

 - educație pentru sănătatea reproducerii, reducerea 

incidenței avorturilor la cerere și a numărului sarcinilor 

nedorite prin creșterea accesului grupului țintă la metode 

contraceptive gratuite precum și prin creșterea gradului de 

informare și conștientizare cu privire la opțiunile 

contraceptive

 - educație pentru sănătate orală

 - educație pentru prevenirea răspândirii bolilor 

transmisibile și depistare precoce a hepatitei B, C și 

virusului HIV SIDA prin creșterea gradului de conștientizare 

cu privire la mijloacele de evitare a infecțiilor, testare 

periodică etc.

 - educație pentru sănătate cu scopul creșterii gradului de 

complianță a populației la vaccinare, mai ales în rândul 

grupurilor vulnerabile și dezavantajate, programe de 

educație pentru sănătate în școli și grădinițe, elaborarea de 

ghiduri de prevenire a îmbolnăvirilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€150,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Implementarea unui comportament alimentar adecvat de 

către toți elevii bucureșteni, cu sprijinul instituțiilor 

specializate de la nivelul comunității;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Implicarea studenților de la Facultățile de Medicină în 

diferite acțiuni de promovare a modului sănătos de viață, în 

special în școli și grădinițe

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Înfiintarea cabinetelor medicale in toate unitatile de 

invatamant, in care sa activeze si medici psihologi

Primăria Municipiului 

București
€240,000.00

Fondul Social 

European;

  Bugetul Local;

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Infiintarea Crucii Galbene
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€6,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Infiintarea dispensarelor in fiecare cartier
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Înfiintarea si dotarea punctelor de prim-ajutor in zonele 

foarte aglomerate

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
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https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
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4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Înființarea unor cabinete medicale și stomatologice pentru 

pensionarii cu venituri mici

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Infiintarea unor clinici de proximitate (family health points) 

cu servicii decontate de Casa de Asigurari

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Infiintarea unor programe de evaluare a starii de sanatate a 

copiilor (exemplu: obezitate, diabet, tulburări de vedere, 

tulburări ale aparatului locomotor, tulburări psihologice 

etc.)

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Înființarea unui centru pentru boli de nutriție, în special 

pentru tratarea diabeticilor și persoanelor cu obezitate 

morbidă (în parteneriat cu Sectorul 4)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€850,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Initierea unor programe de igiena publica pentru cetateni
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Modernizarea cabinetelor medicale din institutiile de 

invatamant

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Organizarea de workshopuri pe tema introducerii 

alimentelor bio in mesele copiilor

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
https://per3.ro/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Program de finanțare de tip start-up pentru acoperirea 

cheltuielilor inițiale cu deschiderea unui cabinet de 

medicină generală, program care să fie adresat tinerilor 

medici.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Promovarea medicinei preventive
Primăria Municipiului 

București
€120,000.00

Programul 

Operațional Capital 

Uman - Axa 

Prioritară 4 sau Axa 

Prioritară 5, Bugetul 

local, Alte surse

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriul integrat 

al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor
ASSMB €5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare DALI

Bugetul general 

al capitalei 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Realizarea unei diagnoze privind starea de sănătate a 

cetatenilor

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Realizarea unor acțiuni specifice pentru prevenirea și 

creșterea sigurantei cetateanului, in contextul COVID 

(comunicare online, obligativitate purtare masti in spatiile 

publice,  limitare numar de persoane, dotare institutii 

dezinfectant, spalare strazi etc.)

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Realizarea unui program special de testare pentru 

persoanele cu risc ridicat de infectare

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local/Fonduri 

europene

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Reinfiintarea policlinicilor de cartier
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€80,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Repunerea in functiune a Centrului Sf. Pantelimon și a 

celorlalte  6 centre sociale de recreere, educație și 

asistență medicală

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.2. Îmbunătățirea 

serviciilor de prevenție/ 

screening/asistență 

medicală 

primară/comunitară și 

în regim ambulatoriu

Susţinerea medicilor tineri de familie care vor sa isi 

deschida un cabinet prin punerea la dispozitie a spatiilor 

neutilizate de catre Primăria Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€9,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Crearea de trasee de sănătate pentru seniori în parcuri în 

scopul de a măsura indicii de sănătate prin activitate fizică;

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-sanatos/

https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://per3.ro/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru veterani
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€900,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Dezvoltarea unui Atelier de terapie ocupationala

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

(DGASMB)

€700,205.34

AXA PRIORITARĂ 7: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă Socială 

a Municipiului 

Bucureşti 

(DGASMB)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Dezvoltarea unui serviciu de îngrijire paliativă tip hospice cu 

o capacitate de aprox 50 locuri, in paralel cu dezvoltarea de 

parteneriate cu unitățile sanitare cu paturi din București în 

vederea referirii cazurilor spre tratament și intervenție în 

regim de spital

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

str Someș nr1 

A, Sector 1 

București

€100,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Inființarea de cluburi de sănătate în fiecare cartier in 

vederea promovarii activităților fizice în lupta împotriva 

obezității și sedentarismului.

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-sanatos/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Infiintarea unui centru de recuperare și reabilitare 

neuropsihică

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€1,200,000.00 FSE Expertiză tehnică

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.3. Îmbunătățirea 

serviciilor de reabilitare/ 

paliație și îngrijire pe 

termen lung

Valorificarea apelor termale din zona de nord-vest a 

Sectorului 1 prin construirea unor centre de tratament

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Achizitionarea unui sistem complet de echipamente pentru 

analize imunologice (analizor imunologie, centrifuga, masă 

de lucru mirobiologie, incubator cu termostat, autoclav, 

microscop)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,120,000.00 Buget local

Consultarea pieței / publicare 

raport privind consultarea 

pieței SICAP / Urmează 

demararea procedurii 

Licitație deschisă

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Acordarea unor sprijine financiare medicilor care participa 

la programe de cercetare si dezvoltare continua

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Dezvoltarea infrastructurii moderne in sprijinul crearii de 

noi locuri de munca/imbunatatirea utilizarii , calitatii si 

accesului la tehnologiile informationale si de comunicatii

Administratia Spitalelor 

si Serviciilor Medicale 

Bucureşti - Spitalul Victor 

Babes

Spitalul Victor 

Babes
€150,000.00

Competitivness 

OP/Digital Agenda 

(broadband and 

different IT 

infrastructure

 and interoperability 

)

Administratia 

Spitalelor si 

Serviciilor 

Medicale

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Dezvoltarea unor servicii integrate pentru copiii cu boli rare;
Primăria Municipiului 

București, MS
€4,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-sanatos/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Formarea continua pentru personalul medical şi auxiliar 

calificat din unitatile medicale din Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local/Fonduri 

europene

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Infiintarea unui Centru de Excelenta pentru ingrijiri 

Paliative ale pacientului cu afectiuni oncologice si a unui 

Centru de resurse pentru persoane cu tulburari de spectru 

autist

Spitalul de Psihiatrie 

TITAN Dr. Constantin 

Gorgos

€5,462,012.32
Regional OPs/health 

infrastructure

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.4. Dezvoltarea 

cercetării în domeniul 

medical/cu accent pe 

metode moderne de 

investigare/intervenție 

și tratament

Infiintarea unui centru de excelenta, tratament, investigatii 

si cercetare pentru copiii cu autism

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Achizitionarea de echipamente pentru practicarea 

telemedicinei

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

POR, POCU, buget 

local

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Crearea unui mecanism de feedback pentru serviciile 

medicale din partea pacientilor

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Digitalizarea serviciilor publice de sanatate
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€38,000,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă 

(P.N.R.R.)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Imbunătățirea gestionării pacienților prin implementarea 

digitalizarii sanitare la nivelul spitalelor din municipiul 

Bucuresti

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Servicii de E-Sanatate pentru Spitalul Clinic De Obstetrica - 

Ginecologie Prof Dr. Panait Sirbu

Spitalul Clinic De 

Obstetrica - Ginecologie 

Prof Dr. Panait Sirbu

Spitalul Clinic 

De Obstetrica - 

Ginecologie 

Prof Dr. Panait 

Sirbu

€4,537,987.68

Competitivness 

OP/Digital Agenda 

(broadband and 

different IT 

infrastructure

 and interoperability 

)

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-sanatos/
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACCESULUI LA 

INFRASTRUCTURĂ 

SANITARĂ MODERNĂ ȘI 

SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE

4.3.5. Informatizarea 

sistemului medical și 

digitalizarea serviciilor 

medicale

Servicii de E-santatate pentru spitalul Clinic Colentina Spitalul Clinic Colentina €4,537,987.68

Competitivness 

OP/Digital Agenda 

(broadband and 

different IT 

infrastructure

 and interoperability 

)

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Medical)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Achiziție imobil Bd. Națiunile Unite
Primăria Municipiului 

București
€1,626,016.26

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Achiziție imobile pentru locuințe de necesitate
Primăria Municipiului 

București
€2,032,520.33

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Achiziție imobile, inclusiv terenuri
Primăria Municipiului 

București
€8,170,731.71

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Achiziție spațiu comunitar Rahova-Uranus în vederea 

realizării unui centru socio-cultural

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajare Teatrul de Vară Mihai Eminescu din incinta 

Parcului Național Lia Manoliu pentru UEFA EURO 2020

Primăria Municipiului 

București, 

Str.Arh.Harjeu 

nr.61, sector 2
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajare, reabilitare şi refuncţionalizare sală de 

spectacole şi spaţii anexe Teatrul Ion Creangă - Str.Piaţa 

Amzei nr.13, sector 1

Primăria Sectorului 1 Teatrul Ion Creangă - Str.Piaţa Amzei nr.13, sector 1€550,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Contract execuție lucrări și 

contract dirigenție de șantier 

în derulare

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea ca Centru Cultural al Traditiilor a spatiului 

construit (in prezent nefunctional) din Piata Amzei

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Piata Amzei €3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea Teatrului de Vara Capitol ca centru cultural
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea tuturor cladirilor cu utilitate culturala din 

Sectorul 1 (cinematografe, gradini de vara, sali de 

spectacole etc.)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea unei expoziții permanente cu fotografii istorice 

ale Bucureștiului și cu personalități din istoria Primăriei 

București în incinta Primăria Municipiului București

Compania Municipală 

Turistică București / 

Muzeul Municipiului 

București

€250,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Directia Cultura 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea unui parc de reconstituiri istorice din diverse 

perioade si realizarea graffiti istoric

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/Stefa

nOvidiuDima/?hc

_ref=ARTxMWm

1fFREvRdpnAqqB

5UdDNOJFhggVs

2Vl_K98XpSHJSG

4v8PfMDzV3uRTJ

zCWg8&fref=nf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Amenajarea unui Teatru Temporar – consultanţă pentru 

concurs de soluţii + concurs de soluţii

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Aquadom – Realizarea unui complex muzeal al 

biodiversitatii acvatice

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€30,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare clădire Centrul Cultural Expo Arte (str. Batiștei 

14)

Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare
Elaborare SF

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobil str. Gutenberg, 5
Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobil Teatrul C.I. Nottara
Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobil Teatrul Foarte Mic
Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf
https://www.facebook.com/StefanOvidiuDima/?hc_ref=ARTxMWm1fFREvRdpnAqqB5UdDNOJFhggVs2Vl_K98XpSHJSG4v8PfMDzV3uRTJzCWg8&fref=nf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobil Teatrul Lucia Sturza Bulandra
Primăria Municipiului 

București
€35,000,000.00

Buget local sau alte 

surse de finanțare

Elaborare expertiză tehnică, 

DALI

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobil Teatrul Mic
Primăria Municipiului 

București
€15,650,406.50

Buget local sau alte 

surse de finanțare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare imobile cu destinația de locuințe, spații 

comerciale, funcțiuni conexe

Primăria Municipiului 

București
€94,918,699.19

Buget local sau alte 

surse de finanțare
Execuție

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare si modernizare clădire din Soseaua Cotroceni, 

nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Soseaua 

Cotroceni, nr. 

9, Sector 6

€1,791,182.49
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare, modernizare si restaurare Teatrul de Vara 

„Nicolae Balcescu” 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Parcul 

Bazilescu, 

strada Olteniei 

nr. 4, Sector 1

€7,183,145.90
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Consolidare, reabilitare, functionalizare si modernizare 

Cinematograf Patria

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

B-dul 

Gheorghe 

Magheru, nr. 

12-14, sector 1

€3,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Construirea Muzeului Multiculturalismului
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Construirea unei Săli Polivalente cu o capacitate de 5.000 

de locuri pentru organizarea de competiții sportive și 

culturale.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€35,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Construirea unui Centru expozițional
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Construirea unui centru multifunctional pe spațiul 

actualului amfiteatru Mihai Eminescu din Parcul Național

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
Parcul National €4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://ramonam

ezei.ro/?fbclid=I

wAR0ALYXood3L

oW14KoOQVY9lS

cmZ9E4AYw7llM

4bSBMoqnnG9Nc

UmCmggwk

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Construirea unui complex/sala de evenimente/concerte cu 

o capacitate de 2.000 – 3.000 locuri

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€25,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Crearea unor puncte multifuncționale în fiecare parc al 

sectorului care să cuprindă: bibliotecă mobilă, spații de 

concerte/spectacole în aer liber/conferințe și întâlniri cu 

artiști

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Documentația „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți lucrărilor de instalație termică - climatizare a Sălii 

Multifuncționale aferente imobilului din strada Lipscani nr. 

84 - 90”

Centrul de Proiecte 

Culturale al Municipiului 

București - ARCUB

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Centrul de 

Proiecte 

Culturale al 

Municipiului 

București - 

ARCUB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Expertiză Teatrul Excelsior (sala de concerte)
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€10,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Înfiinţarea Bibliotecii Institutului „Mircea Eliade”
Biblioteca Metropolitană 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Bibliotecă specializată 

destinată unui număr 

restrăns de specialiști, 

studenți și doctoranzi 

interesați de studiile 

orientale și cititori pasionați 

de Orient.

Biblioteca 

Metropolitană 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Înfiinţarea Centrul cultural comunitar Mihai Sadoveanu

Biblioteca Metropolitană 

București - filiala Mihai 

Sadoveanu

€350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Înfiinţarea Centrului cultural comunitar Dacia - Griviței
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://ramonamezei.ro/?fbclid=IwAR0ALYXood3LoW14KoOQVY9lScmZ9E4AYw7llM4bSBMoqnnG9NcUmCmggwk
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Infiintarea unor cafenele culturale
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Infiintarea unui centru de conferinte
Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Infiintarea unui cinematograf de arta
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Infiintarea unui muzeu stiintific modern
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Locuire, servicii şi cultură adaptate unei comunităţi active şi 

implicate

Primaria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€112,411,000.00

Fonduri UE, buget 

de stat, buget local, 

alte surse atrase

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Lucrări de amenajare Cinematograf Giulesti
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

Cinematograful 

 Giulesti
€2,812,291.67 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Modernizare Ateneu – Sala de concerte reprezentativa

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€9,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Modernizare Biblioteca Metropolitană București

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€10,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Modernizarea Amfiteatrului Tineretului
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Modernizarea cinematografului Flamura
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Muzeul Comunismului
Primăria Municipiului 

București
€2,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Muzeul Mini-Bucharest și proiectul Mini-3D Bucharest
Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Muzeul stiintei si tehnicii

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€30,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Pinacotecă Muzeul Municipiului București
Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local, Alte 

surse de finantare
Elaborare DALI, DATC

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Planul anual de dezvoltare a colecțiilor care se încadrează 

în Politica de dezvoltare a colecțiilor

Biblioteca Metropolitană 

București/ Muzeul 

Muncipiului București, 

Muzeul Național al 

Literaturii Române și 

Centrul cultural Palatele 

Brancovenești)

€20,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Biblioteca 

Metropolitană 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Proiectul "Sectorul Lecturii"- Sustinerea financiara a 

librariilor si editurilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Promovarea activităților culturale - 

Dezvoltarea/funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00

Bugetul sectorului

 Sponsorizări

 Fonduri de la 

bugetul de stat 

(AFCN)

 Fonduri europene

https://cdn.g4me

dia.ro/wp-

content/uploads/

2020/09/33985-

Brosura-

Program-Politic-

Bacanu-S5-

compressed.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Reabilitarea şi modernizarea Muzeului Naţional al 

Pompierilor “Foişorul de Foc” din Bucureşti, Sector 2

Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă
D €4,376,559.69

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Reabilitarea/modernizarea clădirilor în care se desfășoară 

activități socio-culturale, precum biblioteci, case de cultură

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Realizarea Muzeului Bucureștiului Pierdut (Apolodor-

Vânători)

Primăria Municipiului 

București
€7,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Reamenajarea teatrului de vară din Parcul Regele Mihai 1
Teatrul de Revistă 

Constantin Tănase
Parcul Regele Mihai 1€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219
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4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Reconfigurarea sălii de spectacol a Liceului de Muzică Dinu 

Lipatti și constituirea unui centru cultural pentru 

comunitate

Primăria Municipiului 

București

Liceul de 

Muzică Dinu 

Lipatti

€107,599.19
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Repararea / înlocuirea pavajului din curtea sediului central 

al Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu” din str. 

Tache Ionescu, nr. 4, sector 1, București

Primăria Municipiului 

București / Biblioteca 

Metropolitană București

€200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Biblioteca 

Metropolitană 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii/echipame

ntelor și dotărilor 

pentru producție și 

consum cultural

Servicii de elaborare documentatie tehnica faza DTAC 

pentru proiect "Copertina pentru amfiteatru in aer liber" 

Teatrul Masca Bucureşti

Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă 

București

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde" 

- Semnat cu Teatrul Masca

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Dezvoltarea unei aplicatii online care sa includa agenda 

culturală a Capitalei, inclusiv festivalurile din Municipiul 

București

Primăria Municipiului 

București
€800,000.00 Buget local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Finantarea artei urbane prin directionarea a 0.5% dintr-o 

investitie publica pentru achizitionarea obiectelor de arta 

(procent pentru arta)

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.oar

-

bucuresti.ro/doc

umente/Raportul

-pentru-

Bucuresti_2018.p

df

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Introducerea biletelor turistice de transport si vizitare a 

muzeelor

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.oar

-

bucuresti.ro/doc

umente/Raportul

-pentru-

Bucuresti_2018.p

df

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Organizarea Festivalului International Multicultural
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Organizarea in colaborare cu ONG-uri a unor festivaluri care 

sa promoveze Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Organizarea unor expozitii de arta in spatiile publice
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Posibila colaborare cu Centru 

Expo ARTE

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Cultural)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Organizarea unui festival al oraselor infratite cu Sectorul 1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
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https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti_2018.pdf
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https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti_2018.pdf
https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti_2018.pdf
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4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Organizarea unui festival de film international in Sectorul 1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00 Buget local, de stat

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Promovarea dialogului intercultural și a contactelor la toate 

nivelurile societății prin organizarea de activități 

multiculturale

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€100,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2031

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Promovarea trupelor de teatru independente prin 

organizarea unui festival dedicat

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Realizarea unei platforme de promovare a evenimentelor 

din Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Reorganizarea activitatilor in cadrul Centrului Cultural 

Nicolae Bălcescu

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Sustinerea proiectelor culturale, sportive si educationale 

multianuale (Ziua Culturii Nationale, Ziua Principatelor 

Romane, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 

Holocaustului, Zilele artei, Zilele responsabilitatii civice, 

saptamana altfel, etc.)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.2. Dezvoltarea unei 

ofertei culturale 

identitare pe scena 

europeană și asigurarea 

accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la 

aceasta

Târgul de Turism al Bucureștiului (Bucharest Travel Fair) -

"Obiective specifice: - Creșterea imaginii turistice a 

municipiului București

 - Creșterea, de la an la an, a numărului de turiști străini în 

București

 - Mărirea și dezvoltarea parteneriatelor cu touroperatorii și 

companiile de turism din străinătate."

Compania Municipală 

Turistică București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

București, orașul plin de culoare - Artă stradală și graffiti
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere - avizul de arta 

urbana se obtine foarte greu

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Corelarea activității unor instituții precum Creart, Arcub și 

Expo Arte și chiar reuniunea lor sub aceeași instituție 

umbrelă

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Creare de centre comunitare în fiecare sector pentru 

sprijinirea activităților creative;

Primăria Municipiului 

București/ Primăriile de 

sector

€2,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-cultural/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Crearea unui centru de reconversie, calificare si specializare 

profesionala in domeniul industriilor creative

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€2,600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://cdn.g4me

dia.ro/wp-

content/uploads/

2020/09/33985-

Brosura-

Program-Politic-

Bacanu-S5-

compressed.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Dezvoltarea unor clustere creative in fostele zone 

industriale

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Diversificarea spațiului cultural prin încurajarea dezvoltării 

artelor contemporane și încurajarea tinerilor artiști;

Primăria Municipiului 

București,MC
€3,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Se analizeaza posibilitatea 

oferirii unor granturi pentru 

proiectele culturale 

independente 

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-cultural/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Organizarea atelierelor de arta contemporana
Primăria Municipiului 

București
€600,000.00 POR, Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Promovarea artistilor locali prin organizarea de manifestari 

si expozitii

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
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https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Realizarea Orasului artei – Combinatul artistilor plastici

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€18,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Susținerea dezvoltarii de hub-uri creative în domeniul 

cultural și acordarea facilităților fiscale companiilor din 

sectoarele culturale și creative

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Sustinerea financiara a artistilor si institutiilor culturale prin 

crearea de programe de finantare, in conditiile COVID

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Este in lucru o schema de 

ajutor de stat pentru 

sectorul cultural 

independent din Bucuresti 

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Cultural)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA 

OFERTEI CULTURALE ȘI 

A OPORTUNITĂȚILOR 

DE CREAȚIE ARTISTICĂ

4.4.3. Dezvoltarea 

sectorului de industrii 

culturale și creative ca 

element central al 

specializării inteligente 

a economiei Capitalei

Sustinerea ONG-urilor care organizaeaza evenimente 

culturale

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local

Se analizeaza posibilitatea 

acordării unor granturi 

pentru proiectele culturale 

independente 

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Accesarea si derularea de scheme grant dedicate 

programelor de practica pentru tineri in cadrul firmelor si 

ONG-urilor, in vederea dobandirii de competente si 

experienta pentru insertia pe piata muncii

Primăria Municipiului 

București
€60,000.00

POSDRU Buget local 

Buget de stat

Propunere 

experţi în 

domeniu, din 

Bucureşti 

(Societatea civila)

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Achizitionarea unui teren in vederea amenajarii unei baze 

sportive

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Str. Băiculești 

nr. 5, sector 1
€10,000,000.00 Buget local In curs de implementare ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajare teren de sport în incinta Politehnica
Primăria Municipiului 

București, 
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii tematice (de 

ex. "Cele mai importante clădiri din lume" sau "Cele 10 

minuni ale lumii")

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00 Buget local

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea de terenuri de baschet în parcurile și 

terenurile aflate în administrarea Administrației 

Domeniului Public Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti / 

Administrația 

Domeniului Public Sector 

1

€2,500,000.00 Buget local
A fost aprobata realizarea 

studiului de fezabilitate
ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea in parcurile existente si a spatiilor dedicate 

copiilor de varste mai mari (circuite pentru BMX, 

skateboard, trotinete, role și biciclete, panouri de baschet, 

mese pentru board games)

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea primului simulator de parașutism în zona 

Arenei Naționale;

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-activ/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea unei piste de alergare în Parcul „Bazilescu” Parcul „Bazilescu” €750,000.00 Buget local
A fost aprobata realizarea 

studiului de fezabilitate
ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea unor terenuri de sport (handbal, baschet, 

fotbal), in parcuri, zone din preajma blocurilor, terenuri 

virane, colturi de strazi, etc.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Amenajarea unui patinoar olimpic
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul Traian 

Vuia
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/danie

lbalutaprimar/po

sts/25177957885

11020

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construcția de bazine de înot în Sectorul 5
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul ”D. 

Bolintineanu” 

și în zona 

Antiaeriană

€20,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

Proiecte depuse spre 

finantare

Propunere 

experţi în 

domeniu, din 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construcția unui bazin de înot în zona Antiaeriană din 

Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Proiectul 

prevede 

construcția 

unui bazin de 

înot, în scop 

educațional și 

de agrement, 

în zona 

Antiaeriană.

€20,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

Sectorul 5 are o populație 

numeroasă și o pondere 

ridicată a tinerilor, dar 

facilitățile sportive de interes 

public sunt foarte limitate ca 

număr. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5. 

Proiecte depuse spre 

finanțare

Propunere 

experţi în 

domeniu, din 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construcția unui complex multifuncțional sportiv în 

Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Proiectul 

prevede 

construcția 

unui complex 

sportive 

multifuncțional 

 (terenuri 

multifuncțional

e, piste de 

atlestism) în 

zona 

Antiaeriană.

€15,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

Sectorul 5 are o populație 

numeroasă și o pondere 

ridicată a tinerilor, dar 

facilitățile sportive de interes 

public sunt foarte limitate ca 

număr. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5. Există 

SF elaborat de CNI.

SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construire sală sport
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€347,933.96 Buget local SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construirea unor terenuri de sport multifunctionale si a 

unor bazine de inot in Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construirea unui bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări 

pentru sportivi, public şi personal administrativ

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Liceul Tehnic 

Media, strada 

Jiului, nr.163, 

Sectorul 1

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
ADR BI

https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://adinaalberts.ro/programul-meu/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://www.radumihaiu.ro/spatiu-verde-si-timp-de-calitate-pentru-familii/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://www.facebook.com/danielbalutaprimar/posts/2517795788511020
https://www.facebook.com/danielbalutaprimar/posts/2517795788511020
https://www.facebook.com/danielbalutaprimar/posts/2517795788511020
https://www.facebook.com/danielbalutaprimar/posts/2517795788511020
https://www.facebook.com/danielbalutaprimar/posts/2517795788511020
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/


4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Construirea unui bazin pentru educație acvatică și 

hidroterapie pentru nou-născuți, copii, gravide și seniori

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Continuarea finanțării Centrului de Proiecte și Programe 

Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret - PROEDUS

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 POR, Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Crearea de centre de excelență sportive
Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-activ/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Crearea unor spații recreative pentru comunitate prin 

amenajarea și modificarea spațiilor publice din curtea și 

vecinătatea Grupului Școlar Unirea

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Grupul Școlar 

Unirea
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Crearea unor spații recreative pentru comunitate prin 

amenajarea și modificarea spațiilor publice din curtea și 

vecinătatea Liceului Miguel de Cervantes

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Liceul Miguel 

de Cervantes
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Crearea unor spații recreative pentru comunitate prin 

amenajarea și modificarea spațiilor publice din curtea și 

vecinătatea Liceului Mihai Eminescu

Primăria Municipiului 

Bucureşti

Liceul Mihai 

Eminescu
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Crearea unui program pentru copii de clasa 1 pentru a-i 

învăța primii pași în sport – alergatul, înotul și mersul pe 

bicicletă.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Deschiderea curților școlilor pentru copiii din cartiere după 

orele de școală şi asigurarea condiţiilor minime necesare.

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Implicarea studentilor in activitati organizate de Primaria 

Capitalei (educatie civica, voluntariat, diverse manifestări 

culturale – festivaluri, stagii practice, angajări temporare)

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Înfiinţarea Clubului Copiilor din Sector 1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Înființarea unui Centru de excelență pentru elevii cu 

rezultate deosebite

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

POR, POCU, Bugetul 

local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Modernizarea bazinului Floreasca
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Modernizarea Ştrandului Tineretului
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Montarea unor aparate de fitness in toate parcurile
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Organizarea activitatilor non-formale in spatiile 

educationale

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

€2,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Organizarea unor ateliere educational-recreative, 

tehnologice (VR, pirogravura) 

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://www.proe

dus.ro/smart-

start/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Organizarea unor evenimente inter-culturale pentru elevi, 

in parteneriat cu diverse ambasade

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://www.proe

dus.ro/zilele-

interculturalitatii/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Proiecte în parteneriat sau colaborări cu asociații și fundații

Primăria Municipiului 

Bucureşti /  Centrul de 

tineret

€350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

Propunere 

experţi în 

domeniu, din 

Bucureşti 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Punerea la dispozitie a Palatului copiilor ca spatiu de lucru 

pentru proiecte artistice initiate de tineri

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reabilitare, modernizarea și extinderea bazei sportive 

"Olimpia"

Ministerul Tineretului si 

Sportului - CS OLIMPIA

Șos. Iancului 

nr.128A, 

Sector 2, 

București

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Ministerul 

Tineretului si 

Sportului

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reabilitare, modernizarea și extinderea obiectivului sportiv 

Poligonul de Tir sportiv

Ministerul Tineretului si 

Sportului - CSS Trimf
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Ministerul 

Tineretului si 

Sportului

https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-activ/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
http://www.proedus.ro/smart-start/
http://www.proedus.ro/smart-start/
http://www.proedus.ro/smart-start/
http://www.proedus.ro/zilele-interculturalitatii/
http://www.proedus.ro/zilele-interculturalitatii/
http://www.proedus.ro/zilele-interculturalitatii/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/impreuna/pages/1703/attachments/original/1600078093/Program_Politic_USR_PLUS_Sector_4.pdf?1600078093


4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reabilitarea, consolidarea și supraetajarea imobilului din 

Splaiul Independenței nr.2, sector 5, București

PROEDUS - Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Sportive București

€350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Aprobarea studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici

PROEDUS

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive 

“Tenis Club” 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

strada Știrbei 

Vodă nr.133, 

Sector 1

€3,338,880.94
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Realizare stadion de atletism (Kiselef)

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€30,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Realizarea a 2 complexuri sportive multifunctionale cu 

bazine, natatie  (2 locatii diferite)

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€150,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Realizarea unor evenimente de gaming online pentru elevi
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://toe.hubp

roedus.ro/regula

ment-gaming/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Realizarea unui campus/complex sportiv
Primăria Municipiului 

București
€4,000,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Realizarea unui hipodrom si complex hipic

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€60,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reamenajarea, modernizarea si reconstructia Parcului 

Operei si a Clubului de Tenis Doherty 

Primăria Municipiului 

București,Primăria 

Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

Federatia Romana de 

Tenis 

€3,000,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.pri

mariasector1.ro/

articole/citeste/c

omunicate-

presa/600/parten

eriat-primaria-

sectorului-1-si-

federatia-

romana-de-tenis

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Redeschiderea patinoarului Floreasca 
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€120,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Refacere complex natatie – Complex “Lia Manoliu”

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€18,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Refacere Hotel „Sport” – Complex sportiv „Lia Manoliu”

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€5,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Refacere Patinoar „Mihai Flamaropol” – Complex Sportiv 

„Lia Manoliu

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

B.bul 

Basarabia nr. 

35, sector 2

€20,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Refacere Sala atletism – Complex sportiv „Lia Manoliu

Primăria Municipiului 

București /Direcţia de 

Investiţii

€15,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Refacere şi modernizare Patinoar artificial M.Flamaropol – 

B.dul Basarabia nr. 35, sector 2;

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Contract execuție lucrări și 

contract consultanță în 

derulare

Programul anual 

de investiții

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Reparații capitale Ștrand și Baia Giulești (16 februarie)

Primăria Municipiului 

București / Administrația 

Lacuri, Parcuri și 

Agrement București

€1,040,862.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- În curs de elaborare proiect 

tehnic

Administrația 

Lacuri, Parcuri și 

Agrement 

București

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Sală Multifuncţională Complex Sportiv „Lia Manoliu” 
Primăria Municipiului 

București

B.dul 

Basarabia 

nr.37-39, 

sector 2

€450,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Studiul de fezabilitate a fost 

aprobat

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

https://toe.hubproedus.ro/regulament-gaming/
https://toe.hubproedus.ro/regulament-gaming/
https://toe.hubproedus.ro/regulament-gaming/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/600/parteneriat-primaria-sectorului-1-si-federatia-romana-de-tenis
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf


4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Sală sport CLUBUL SPORTIV SCOLAR DINAMO - sector 2
Primăria Municipiului 

București 
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Sală sport CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR 1 - sector 2
Primăria Municipiului 

București 
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Sală sport CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR 5 - sector 6
Primăria Municipiului 

București 
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Sală sport CLUBUL SPORTIV SCOLAR STEAUA - sector 5
Primăria Municipiului 

București 
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București 

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate afferent 

obiectivului “Sala Multifunctionala – Complex Sportiv “Lia 

Manoliu”

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Semnat cu Primăria 

BucureștiExista documentatii 

tehnico-economice (SF, PT) 

aprobate; Semnat cu 

Primăria Municipiului 

București

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Servicii de proiectare pentru întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., 

a documentației de avizare, P.T.h. și D.E.” - Lot 2 - Contract 

subsecvent nr.12, revizuirea Proiectului Tehnic aferent 

reconversiei sălii de sport din Orășelul Copiilor, respectiv 

reconversie într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru și 

Săli de sport

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului București
€385,560.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.1. Dezvoltarea 

infrastructurii/serviciilor 

și activităților pentru 

tineri

Trecerea Bazei Cireșarii ȋn administrarea Primăriei 

Sectorului 1 si amenajarea ca spatiu comunitar

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Administrarea Stadionului Național Lia Manoliu
Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală 

Investiţii

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Asigurarea finantarii programelor initiate de structurile 

sportive din Sectorul 1 (de ex. “Promovarea Sportului de 

Performanță“, “Promovarea Sportului pentru Toți“, 

“Întreținerea și Modernizarea Infrastructurii Sportive“) 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Cofinanțarea Clubului Sportiv Școlar 1 Pajura
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Clubul Sportiv 

Școlar 1 Pajura
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Construcția unui complex sportiv la Liceul ”D. Bolintineanu” 

în Sectorul 5-Proiectul prevede construcția unui patinoar 

acoperit și a unui bazin de înot care să poată găzdui 

competiții internaționale

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Bugetul sectorului

 Bugetul de stat 

(CNI)

Există protocol încheiat cu 

Federația Română de Hochei.
SIDU Sect 5

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Finantarea Asociatiilor Sportive Scolare din cadrul unitatilor 

de invatamant (inclusiv invatamant superior)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Simulator cu tunel aerodinamic pentru antrenamentul 

parașutiștilor

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Sistem de supraveghere video la Arena Națională
Primăria Municipiului 

București
€386,178.86

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Sistem informare tabelă electronică la Arena Națională
Primăria Municipiului 

București
€203,252.03

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Sistem IPTV și informare spectatori la Arena Națională
Primăria Municipiului 

București
€203,252.03

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Sistem rețea date-voce la Arena Națională
Primăria Municipiului 

București
€325,203.25

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

4.	ORASUL INCLUZIV

4.5.	DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII ȘI 

SERVICIILOR SPORTIVE 

ȘI DE TINERET

4.5.2. Promovarea 

sportului de masă și a 

celui de performanță

Soft sistem control acces la Arena Națională
Primăria Municipiului 

București
€264,227.64

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.1. Reducerea 

riscului seismic al 

clădirilor

Lucrări de Punere în siguranță -Str. Baia de Fier nr 5; Str. 

Gladiolelor nr 11; str. Sfinților nr 13; str. Bărăței nr 50; calea 

Moșilor nr 82 (corp A+B), calea Moșilor nr 215E; strada 

Mântuleasa nr 11; calea Șerban Vodă nr 107; strada 

Lipscani nr 75; str. Sergent Năstase Pamfil nr 24; str. 

Mătăsari nr 44; calea Moșilor nr 74; str. 11 Iunie nr 61 (corp 

C); str. Doina nr 30; calea Moșilor nr 92; calea Moșilor nr 

27; str. Lipscani nr 61; str. Smârdan nr 19; Pache 

Protopopescu nr 54; str. Gabroveni nr 18: str. Franceză nr 

5; str. Lipscani nr 33; str. Lipscani nr 70; str. Sf. Vineri nr 7; 

Brezoianu nr 14; Regina Elisabeta nr 41; str. Popa Tatu nr 

85; str. Matei Voievod nr 31

Primăria Municipiului 

București -Administrația 

Municipală pentru 

Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic

€3,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Consolidarea Centrului Militar Zonal - Str. Icoanei, nr. 27, 

sector 2

Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€15,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Contract proiectare și 

execuție lucrări în derulare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Consolidarea cu prioritate a clădirilor cu destinatie sanitara 

incadrate la riscul seismic

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=siguran

ta-publica

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Consolidarea fondului construit din Bucuresti. Programul 

Municipal de Restaurare

Primăria Municipiului 

București
€132,704,644.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Intervenția de urgență asupra școlilor din sector care 

funcționează în spații neconforme din punct de vedere 

sanitar și al siguranței la incendiu și cutremur

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/sigur

anta-in-sectorul-

2/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Lucrări de Consolidare pentru cladirile cu risc seismic-Str. 

Blănari nr 2., sector 3; Str. Blănari nr. 6, sector 3; Str. Blănari 

nr. 8 sector 3; Str. Blănari nr. 10, sector 3; Str. Franceză nr. 

30, sector 3; Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1; Str. 

Spătarului nr. 36, sector 2; Str. Știrbei Vodă nr 20, sector 1; 

Str. Vânători nr 17, sector 5; Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30, 

sector 5; Calea Victoriei nr. 101, corp A+B; Bdul N. Bălcescu 

nr. 32-34; Str. Boteanu nr. 3A-3B; Intr. Victor Eftimiu nr. 9; 

Bd. Schitu Magureanu nr. 19; Str. Dl Mendeleev nr. 17 / P-

ta Amzei nr. 15; Str. Dionisie Lupu nr. 55; Str. George 

Enescu nr. 21; Str. Ion Brezoianu nr. 38; Str. Batiștei nr. 5; 

Str. Speranței nr. 24; Str. Armenească nr. 28-28A / Str. 

Semilunei nr.8; Calea Moșilor nr. 96; Str. Pictor Ștefan 

Luchian nr. 3; Bdul Carol I nr. 63; Str. Pictor Ștefan Luchian 

nr. 12C; Pta Pache Protopopescu nr. 11; Str. Franceză nr. 9; 

Str. Sfânta Vineri nr. 5; Str. Eforie nr. 8; Calea Plevnei nr. 1; 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51;Str. Mihai Vodă nr. 15; Str. 

Schitu Magureanu nr. 3; Calea Victoriei nr. 31; Str. 

Academiei nr. 3-5; str. Alexandru Beldiman nr. 1; Bd. Gh 

Magheru nr. 27; Str. Franceză nr. 52 - Strada Halelor nr. 1

Administrația Municipală 

pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic

€200,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Există documentații tehnico-

economice aprobate

Administrația 

Municipală 

pentru 

Consolidarea 

Clădirilor cu Risc 

Seismic

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.2. Reabilitarea 

clădirilor publice și a 

infrastructurii aflate în 

risc seismic

Lucrări de intervenţie la faţada Cercului Militar Naţional – 

cazarma 954 Bucureşti

Ministerul Apărării 

Naţionale
€2,803,463.43

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Ministerul 

Apărării 

Naţionale

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.3. Reabilitarea 

seismică a locuințelor

Scutirea impozitelor pe cladire pentru o anumita perioada 

pentru proprietarii care isi reabiliteaza din surse proprii 

locuintele

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://stefanflor

escu.ro/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.1.	CREȘTEREA 

REZILIENȚEI FONDULUI 

CONSTRUIT LA 

HAZARDE

5.1.3. Reabilitarea 

seismică a locuințelor

Sprijinirea populației prin credite garantate de primărie 

pentru proiectele de consolidări private

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/sigur

anta-in-sectorul-

2/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Implementarea unui program-pilot de regenerare urbană în 

zona urbană marginalizată Ferentari-Zona Ferentari este 

cartierul bucureștean cu cel mai mare număr de persoane 

aflate în risc de excluziune și cu probleme sociale extrem 

de complexe (locuire, sănătate, educație, ocupare etc.). 

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

GAL ZUM Ferentari

€4,000,000.00

POR 2014-2020

 POCU 2014-2020

 Bugetul sectorului

 Alte fonduri externe

 Proiect inclus în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a 

Sectorului 5 și în Strategia 

CLLD ZUM Ferentari, aflată în 

curs de implementare.

SIDU Sect 5

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Organizarea unor concursuri de solutii arhitecturale pentru 

regenerarea cartierelor dormitor

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Organizarea unor concursuri de solutii pentru regenerarea 

cartierelor

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Plan de măsuri pentru intervenții în cartiere deja afectate 

de o tramă subdimensionată: străzi de tip living street sau 

shared space

Primăria Municipiului 

București
€30,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=accesib

ilitate-rutiera

https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=siguranta-publica
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=siguranta-publica
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=siguranta-publica
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=siguranta-publica
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://stefanflorescu.ro/
https://stefanflorescu.ro/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://www.radumihaiu.ro/siguranta-in-sectorul-2/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-rutiera
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-rutiera
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-rutiera
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=accesibilitate-rutiera


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Proiect investiţie de interes public- imobil delimitat de B-

dul Unirii, Str. Nerva Traian, B-dul O. Goga, B-dul Mircea 

Vodă (Esplanada)

Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€350,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.1. Îmbunătățirea 

calității locuirii în 

vechile ansambluri de 

locuințe colective și de 

locuințe individuale

Regenerare urbană cartier Rahova / demolări / reconstruiri

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti / 

Primăria Municipiului 

București

€30,000,000.00

Buget local, orice 

alte surse de 

finantare legal 

atrase, bugetul 

Municipiului 

București

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Achiziționarea de apartamente pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție socială
D.G.A.S.P.C. Sector 1 €20,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Asigurarea locuintelor sociale pentru cadrele didactice
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti (Mediu 

Academic)

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Construire zonă centrală cu funcțiuni complexe în 

Ansamblul ANL, Henri Coandă, Sector 1

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Construirea a 1000 de apartamente sociale
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€4,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/#social

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Construirea de locuințe sociale pe terenul din str. 

Alexandru Ivasiuc

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti

str. Alexandru 

Ivasiuc
€6,250,132.91 Buget local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Licitație

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Construirea unor locuinţe sociale pentru tineret 
Primăria Municipiului 

București

Str. 

Antiaeriană, 

nr. 6, sector 5; 

Şoseaua Vitan 

Bârzeşti, nr. 

20, sector 4; 

Str. N .D. 

Cocea, nr.78-

82, sector 5; 

Sos. Panduri, 

nr.77, sector 

5; Str. Orăştie, 

nr.12, sector 4

€75,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Creșterea numărului de locuințe sociale oferite persoanelor 

care locuiesc în clădiri cu risc seismic pe durata 

consolidărilor și transparență în alocarea de locuințe sociale

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ARCEN

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Locuințe sociale pentru persoane vulnerabile
Primăria Municipiului 

București
€75,720,000.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Oferirea unor apartamente sociale pentru tineri din grupuri 

defavorizate 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Oferirea unor locuinte pentru persoanele care provin din 

grupurile dezavantajate

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 POCU, Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Reabilitare, modernizare imobil pentru preluarea 

sinistraților în cazul calamităților cu destinație curentă de 

activități sociale, culturale, sportive, Calea 13 Septembrie 

192 (fost Intr. Sebastian, nr. 2), sector 5

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti / 

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Strategie

€450,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Strategie

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Realizarea unui recensamant al locuintelor sociale si 

publicarea acestuia pe site-ul primariei impreuna cu stadiul 

ocuparii si criteriile de repartizare

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.3. Dezvoltarea 

sectorului de locuire 

socială și de necesitate 

de la nivelul Capitalei

Utilizarea de locuinte comune pentru persoanele 

marginalizate

Primăria Municipiului 

București
€2,000,000.00

Primăria 

Municipiului 

București 

Direcția Spațiu 

Locativ și cu alta 

destinație

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.4. Asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

pieței de locuințe

Achiziție imobile, terenuri, locuințe pentru cadre medicale
Primăria Municipiului 

București
€26,422,764.23

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.4. Asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

pieței de locuințe

Acordarea de reduceri ale chiriilor pentru studenții din 

universitățile de stat care nu au reușit să obțină un loc în 

cămin

Primăria Municipiului 

București
€600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.4. Asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

pieței de locuințe

Construcția de locuințe în regim de închiriere pentru tineri 

(ANL) în Sectorul 5

ANL; Primăria Sectorului 

5 al Municipiului 

Bucureşti

€600,000,000.00
Bugetul de stat 

  Bugetul local
ANL

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.4. Asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

pieței de locuințe

Construirea unor noi cartiere de blocuri care sa fie 

inchiriate de catre primarie

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€45,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.2.	IMBUNATATIREA 

FONDULUI LOCATIV ȘI 

A CALITATII LOCUIRII

5.2.4. Asigurarea unei 

dezvoltări sustenabile a 

pieței de locuințe

Oferirea de locuinte subventionate cadrelor didactice
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€400,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#social
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#social
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#social
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#social
https://www.andreigerea.ro/program-primarie-sector-1-bucuresti/#social
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Achizitia unor cladiri de patrimoniu, restaurarea si 

integrarea lor in circuitul cultural

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare si reabilitare biserica Sf. Vasile cel Mare
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€879,730.87 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare teatre Teatrul Foarte Mic
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Expertiza Tehnică şi 

Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție 

(DALI) sunt în curs de 

finalizare

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare Teatrul Lucia Sturza Bulandra
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€100,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare Teatrul Mic
Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție 

(DALI) a fost aprobată

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare, reabilitare, modernizare, modificări interioare 

şi renovare clădire Corp B – Facultatea de Horticultura din 

cadrul U.S.A.M.V.

Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină 

Veterinară

€5,953,840.14

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10, 

10.3

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

București-Ilfov

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare, restaurare si punere in valoare a bisericii 

”Adormirea Maicii Domnului- Icoanei”
Parohia Icoanei €1,315,522.38

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Consolidare, restaurare si punerea in valorare imobil situat 

in Strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului” – Scaune

Parohia Scaune
Strada Scaune, 

nr. 2, sector 3
€1,857,356.34

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Construirea Bibliotecii Panduri pe strada Caius Marcus 

Coriolan, arhitectură reprezentativă

Primăria Municipiului 

București

str. Caius 

Marcus 

Coriolan

€7,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 

identității culturale

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00 POR+Buget Local

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Lucrări de intervenție Adormirea Maicii Domnului
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€118,587.05 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Modernizarea Casei Presei
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€7,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219
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5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Muzeul Gheorghe Tattarescu

Primăria Municipiului 

București/ Muzeul 

Municipiului București

A fost efectuat 

DALI
€759,753.59

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde" 

A trecut prin comisia 

economică a Primariei 

Municipiului București și se 

așteaptă prezentarea 

finanțatorului pentru accept

Muzeul 

Municipiului 

București

https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Proiect restaurare catacombe Hanul Stavropoleos cu 

amenajare spatiu public adiacent

Primăria Municipiului 

București
POR €5,370,000.00

AXA PRIORITARĂ 5: 

Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

(patrimoniu cultural 

si natural)

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Punere in valoare catacombe subteranul centrului istoric al 

Bucureştiului

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€200,000.00

Program 

Operational 

regional – Prioritate 

de investitie:

 Reabilitare zone 

isorice ale oraselor

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitare a 10 cladiri monumente istorice zona ABCD

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€15,000,000.00

Program 

Operational 

regional – Prioritate 

de investitie:

 Reabilitare zone 

isorice ale oraselor

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitare ambiental - arhitecturală a fațadelor-Calea 

Victoriei nr. 2-4; Calea Victoriei nr. 136 - 138 (scara A+B); 

Bd. Lascăr Catargiu nr. 11A; Bd. Lascăr Catargiu nr. 16; Bd. 

G-ral Gheorghe Magheru nr. 7;Bd. G-ral Gheorghe Magheru 

nr. 32-36; Bd. Regina Elisabeta nr. 63; Bd. Regina Elisabeta 

nr. 63

Administrația Municipală 

pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic

€35,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administrația 

Municipală 

pentru 

Consolidarea 

Clădirilor cu Risc 

Seismic

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea clădirii situate pe strada Blănari nr. 2 în 

vederea realizării unui birou de consultanță publică privind 

renovarea-restaurarea clădirilor și noile construcții în 

zonele protejate

Primăria Municipiului 

București

Str. Blănari, nr. 

2
€500,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea forturilor

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€5,000,000.00

Program 

Operational 

regional – Prioritate 

de investitie:

 Reabilitare zone 

isorice ale oraselor

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea Hanului Solacolu - atelier 

meșteșugăresc/galerii/centru comunitar

Primăria Municipiului 

București
€750,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea infrastructurii de bază inclusiv rețelele de 

utilități publice, lucrări de sistematizare și amenajare de 

suprafață cu dotările de mobilier urban aferente, inclusiv 

punerea în valoare a vestigiilor istorice și dotarea cu rețele 

de iluminat a Centrului Istoric zona B”

Primăria Municipiului 

București / Direcția 

Generală Servicii Publice - 

 Serviciul Alimentare cu 

Apă şi Canal (S.A.A.C.)

Centrului 

Istoric zona B
€147,573,380.00 PNRR

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

Direcția 

Generală Servicii 

Publice - 

Serviciul 

Alimentare cu 

Apă şi Canal 

(S.A.A.C.)

Planul National 

de  Redresare si 

Rezilienta 

(P.N.R.R.)

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea Palatului Șuțu – B-dul I. C. Brătianu, nr. 2
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€5,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reabilitarea unor forturi si baterii din nordul Capitalei
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Propunere

ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Realizarea unei platforme online care sa includa toate 

monumentele si cladirile de patrimoniu

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Realizarea unor programe pentru pregatirea specialistilor in 

restaurarea cladirilor istorice

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reconstruirea Manastirii Vacaresti

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€25,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Redarea folosintei initiale a Gării Regale Băneasa si 

amenajarea ca muzeu

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Refacere zona istorica partea 2, 3 și 4
Primăria Municipiului 

București
€2,772,073.92

POR/Local Road, 

Railway and 

harbour 

infrastructure

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Renovarea Hotelului Concordia
Primăria Municipiului 

București
€6,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Reparatii exterioare, consolidare biserica, restaurare si 

conservare picturi interioare ale bisericii „Sfanta Treime” – 

Gherman

Parohia Gherman €522,124.97

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurare Palatul Universității din București
Universitatea din 

București 

Programul 

anual de 

investiții

€5,500,000.00 Fonduri Europene 

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea Crematoriului Cenusa
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea sediului central monument istoric al Arhivelor 

Naţionale
Arhivele Naționale

Arhivele 

Nationale
€4,688,839.10

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Arhivele 

Naționale

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea şi punerea în valoare a Palatului Voievodal 

"Curtea Veche"

Primăria Municipiului 

București
€13,150,000.00

AXA PRIORITARĂ 5: 

Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

(patrimoniu cultural 

si natural) 5.1 

Conservarea, 

protecția, 

promovarea și 

dezvoltarea 

patrimoniului 

natural și cultural

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a 

monumentului istoric „Asezamintele brancovenesti 

Biserica Domnita Balasa”

Aşezămintele 

brâncoveneşti Biserica 

Domniţa Bălaşa

€3,522,922.03

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

București-Ilfov

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

imobilului din Strada Plantelor, nr. 4, Bucureşti

Asociatia pentru 

Protejarea Patrimoniului 

Istoric şi Cultural (APPIC)

€4,245,641.01

POR 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, 

Prioritatea de 

investiții 5.1

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Asociatia pentru 

Protejarea 

Patrimoniului 

Istoric şi Cultural 

(APPIC)

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Restaurarea, protejarea şi conservarea monumentală a 

Parcului Herăstrău, şi promovarea identităţii culturale şi 

istorice a acestuia

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€6,160,164.27

POR/ Urban/local 

development - 

cultural heritage.

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement 

Bucureşti

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Semnalarea intrării în zonele protejate prin panouri 

dedicate (Legea 422/2001)

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.1. Conservarea 

monumentelor istorice 

și a zonelor de protecție 

a acestora

Utilizarea ca spatii publice a cladirilor cu valoare istorica din 

administrare privata in urma incheierii unui parteneriat 

public-privat cu proprietarii

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.rad

umihaiu.ro/locuri

-de-munca-si-un-

mediu-economic-

atractiv-in-

sector/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.2. Conservarea și 

promovarea 

patrimoniului cultural 

imaterial

Campus al Recunoștinței - Eroii nu mor!
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Direcția 

Urbanism

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.2. Conservarea și 

promovarea 

patrimoniului cultural 

imaterial

Diversificarea optiuniilor culturale si valorificarea 

mosternirii culturale intangibile prin muzee interactive;

Muzeele din subordine 

PMB - Muzeul 

Municipiului București, 

Muzeul Național al 

Literaturii Romăne, 

Muzeul Copiilor, Muzeul 

traditiei aulice din 

Centrului Cultural 

Palatele Brăncovenești 

€5,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

0

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-cultural/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.2. Conservarea și 

promovarea 

patrimoniului cultural 

imaterial

Identificarea și promovarea elitelor românești

Primăria Municipiului 

București / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€1,000,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2034

Direcția 

Generală Situații 

de Urgență, 

Statistici și 

Strategii - 

Serviciul 

Integrare 

Multiculturală

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.3.	CONSERVAREA/PR

OTEJAREA ȘI 

VALORIFICAREA 

DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL

5.3.2. Conservarea și 

promovarea 

patrimoniului cultural 

imaterial

Valorificarea și actualizarea inventarierii patrimoniului 

material si imaterial 

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://www.radumihaiu.ro/locuri-de-munca-si-un-mediu-economic-atractiv-in-sector/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://tariceanuprimar.ro/programul-alde-pentru-bucuresti/bucurestiul-cultural/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Achiziție cu montaj echipamente de joacă

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București, 

A.D.P. Sector 2

€2,320,235.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Achiziție cu montaj foisoare de lemn

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București, 

A.D.P. Sector 2

€295,303.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Achiziție cu montaj mobilier urban

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București, 

A.D.P. Sector 2

€632,791.00
Venituri proprii și 

subvenții
Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Achizitionarea unui teren in vederea amenajarii unui loc de 

joaca pentru copii
Consiliul Local Sector 1

Str. Elena 

Văcărescu nr. 

21A, sector 1

€4,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Implementat ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajare loc de joacă – Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Bd. Oaspeților - 

 Str. 

Jandarmeriei

€450,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Implementat ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajare peisagistică monumente de for public (statuie 

Mihai Eminescu, Antim Ivireanul, monument Alexandru 

Lahovary, Aviator Zorileanu, Eroii CFR, Eroilor Comuna 

Grivița, Ultimul Străjer al Capitalei, Spătarul Mihai 

Cantacuzino, bust Dimitrie Cantemir, momument funerar 

Carol și Ana Davila)

Primăria Municipiului 

București
€40,650.41

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare PT, execuție

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajare pietonala Bulevardul Unirii – Promenada „La 

Fantani” – Piata Unirii – Piata Constitutiei

Primăria Municipiului 

București
€9,034,907.60

axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.2 Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

București

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajare zona de promenadă Lacul Morii + studii 

cadastrale

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€4,790,000.00 Buget local SF

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică 

urbană în Parcul Kiseleff
Parcul Kiseleff €350,000.00 Buget local ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajarea unei zone de promenada pe str. Liniei
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€21,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajarea unei zonei de agrement pe insula Lacul Morii 

(barci, hidrobiciclete, zone de pescuit, plaja)

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€24,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://iofciubog

dan.ro/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amenajarea unui parc tematic pe tema nationala in zona 

Tineretului

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€10,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24308160-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-4-

daniel-baluta-

simona-

spataru.htm

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amplasare Ansamblu Monumental ”Regele Ferdinand I 

Întregitorul”

Primăria Municipiului 

București
€50,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare PT

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Amplasare monument comun Martin Luther și Jean Calvin
Primăria Municipiului 

București
€101,626.02

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare PT, execuție

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Ansamblu Urban Complex - Pod Mihai Vodă, pod pietonal 

și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€28,861,788.62

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6); 

Bugetul sectorului

Bugetul PMB    

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Proiectul contribuie la 

reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Conceperea unor sisteme de spații publice în interiorul 

cartierelor orașului, adaptate specificului local

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere

ARCEN

https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://iofciubogdan.ro/
https://iofciubogdan.ro/


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Construcția podului pietonal și ciclist parcul Izvor - curtea 

MNAC

Primăria Municipiului 

București
Parcul Izvor €2,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Constructie sediu administrativ Cimitir Iancu Nou

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€160,164.27
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Construire capela cimitir Damaroaia

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€88,295.69
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Dâmbovița – râul luminilor și muzicii -Obiective specifice: - 

Introducerea râului Dâmbovița în circuitul turistic al 

Bucureștiului și promovarea acestuia drept punct de 

atracție ambiental, care să extindă și să animeze perimetrul 

turistic central și principal al capitalei, care se întinde între 

Cartierul Evreiesc, Biblioteca Națională, Palatul Patriarhiei, 

Palatul Parlamentului, parcul Izvor, Monumentul 

Holocaustului și Centrul Vechi al orașului.

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Compania 

Municipală Turistică 

București

€15,000,000.00

Acest proiect poate 

fi finanțat împreună 

cu primăriile de 

sector care 

încasează taxa de 

1% pentru 

dezvoltarea 

turismului 

(Sectoarele 3, 4, 5 și 

6). De asemenea, o 

altă sursă poate fi 

constituită de 

atragerea de 

fonduri europene.

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

De-a lungul și de-a latul: O viziune pentru un râu care leagă 

(‘Along, To and Across’ este un proiect care dezvăluie 

potențialul de coridor social ecologic integrat al Dâmboviței 

și arată cum spațiul râului poate fi transformat dintr-un 

obstacol într-un peisaj urban neîntrerupt, dinamic, atractiv. 

Pornind de la trei concepte de bază—continuitate, 

ancorare și transversalitate—proiectul strategic 

remodeleaza Dâmbovița într-un coridor continuu de 

mobilitate lentă, accesibil și traversabil, și punctat de o 

serie de structuri care permit comunităților locale și 

vizitatorilor să se apropie de râu.)

Primăria Municipiului 

București
€50,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://debaza.ro

/portfolio/items/

reclaiming-the-

river/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Demolare anexe şi construire clădire administrativă 

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

Cimitir Bellu 

Militar, cimitir 

Domneşti, 

Cimitir Izvorul 

Nou, Berceni, 

Pantelimon, 

Cimitir Tudor 

Vladimirescu

€1,328,542.09

PO Large 

Infrastructure/ 

public utilities 

services (waste 

management)

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Demolare anexe şi extindere sediu administrativ Cimitir 

Ghencea

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€176,591.38
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Dotarea pietelor cu sisteme de ventilatie si climatizare
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://catalinior

dache.ro/progra

mul-politic/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Execuţia iconostasului şi picturii capelei din cimitirul 

Domnesti - Vest

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€355,236.14
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Extindere clădire sediu Administraţia Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane – cimitir Bellu

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€428,410.37
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Extinderea spatiilor publice pe principiul urbanismului 

ecologic (care presupune o suprafață minima de 10-12 

metri pătrați de spațiu verde cu acces public pe cap de 

locuitor)

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Extinderea zonei pietonale din centrul istoric prin scenariul 

de Intervenții pe nuclee: zona Sfântul Gheorghe – Moșilor 

Vechi, Grădina Icoanei / Parcul Ioanid 

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Propunere 

expert în 

domeniu din 

Bucureşti (mediu 

academic, 

societatea civilă, 

sector privat, 

etc.)

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Extinderea zonelor destinate animalelor de companie
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Hala Matache - reconstruire pe un alt amplasament
Primăria Municipiului 

București

Programul 

anual de 

investiții

€4,500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Implmentarea unui sistem de supraveghere video în 

Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Bugetul sectorului

 Sponsorizări
Achiziţie în curs

Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului 

Bucureşti

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Indepartarea materialelor publicitare si a cablurilor de pe 

arbori

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

https://debaza.ro/portfolio/items/reclaiming-the-river/
https://debaza.ro/portfolio/items/reclaiming-the-river/
https://debaza.ro/portfolio/items/reclaiming-the-river/
https://debaza.ro/portfolio/items/reclaiming-the-river/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://cataliniordache.ro/programul-politic/
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614
https://www.facebook.com/andrew.dirlau/posts/10159146411219614


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Infiintarea de adaposturi-camin pentru animalele de 

companie

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€800,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Înfiintarea unor piete de desfacere pentru fermieri in 

sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Înlocuirea gardurilor metalice dintre blocuri cu garduri vii
Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie, indirect, 

la reabilitarea 

seismică reabilitarea seismică 

a clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare spațiu public Piața de Flori George Coșbuc
Primăria Municipiului 

București
€3,516,260.16

Buget local, alte 

surse de finantare

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare spațiu public Piața Sfântul Anton
Primăria Municipiului 

București

Piața Sfântul 

Anton
€350,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George 

Coșbuc

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€4,000,000.00

Axa prioritara 4: 4.2 

Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate 

tipurile de teritoriu, 

în particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea 

planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și 

a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea 

adaptărilor (OT 4)

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare Spațiu Public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv 

parcaje

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

€2,357,723.58

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare spațiu urban public cu pasaj subteran (zona 

Nord) Sala Palatului

Primăria Municipiului 

București
€16,443,089.43

Axa prioritara 4: 4.3 

Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Proiectul contribuie la 

reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU/Bugetul 

general al 

capitalei

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizare spațiu urban public cu pasaj subteran (zona 

Sud) Sala Palatului

Primăria Municipiului 

București
€15,345,528.46

Axa prioritara 4: 4.3 

Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Elaborare PT, DTAC, DE, 

execuție

Proiectul contribuie la 

reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde "

PIDU/Bugetul 

general al 

capitalei

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizarea pietelor Domenii, 16 Feburarie, Băneasa, 

Floreasca, Matache

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizarea pietelor Norilor si Resita
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24308160-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-4-

daniel-baluta-

simona-

spataru.htm

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Modernizarea si consolidarea Pietei 1 Mai

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Pieţelor Sector 1 şi 

Compania Naţională de 

Investiţii

€1,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Proiectul este suspendentat 

din cauza masurilor 

cadastrale (suprapuneri de 

teren)

ADR BI

https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://www.neculaiontanu.ro/33-de-masuri-pentru-sectorul-2-in-mandatul-2020-2024/
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://invingem.ro/wp-content/uploads/2020/09/program-USR-PLUS.pdf
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24308160-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-4-daniel-baluta-simona-spataru.htm


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Piața Constituției - Spațiu public cu parcaj subteran

Primăria Municipiului 

București, Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Piata 

Constitutiei
€50,000,000.00

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Proiect integrat pentru reabilitare /modernizare elemente 

infrastructura iluminat public si mobilier urban din parcuri 

si gradini publice

Primăria Municipiului 

București
€65,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reabilitare infrastructură de bază, lucrări de sistematizare 

și amenajare de suprafețe cu dotările de mobilier urban, 

inclusiv punerea în valoare a vestigiilor istorice și dotarea 

cu rețele de iluminat public în Centrul Istoric - Zona B

Primăria Municipiului 

București
€1,500,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare
Elaborare SF 

Bugetul general 

al PMB

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reabilitarea si modernizarea pietelor 
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

Piata Rahova si 

13 Septembrie
€3,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://cdn.g4me

dia.ro/wp-

content/uploads/

2020/09/33985-

Brosura-

Program-Politic-

Bacanu-S5-

compressed.pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Realizare BIO PARC ZOO Baneasa
Primăria Municipiului 

București
€1,026,694.05

PO Infrastructura 

Mare / Tip de 

investitie 

neidentificat

Primăria 

Municipiului 

București

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Realizarea studiului de fundamentare pentru proiectul 

intitulat „Amenajare cimitir Bellu” (modernizare retea de 

apa si canalizare, reabilitare alei, iluminat public, CCTV, 

signalistica, amenajare peisagera)

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

POR €7,084,188.91

AXA PRIORITARĂ 5: 

Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

(patrimoniu cultural 

si natural)

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Realizarea unor parteneriate in colaborare cu Facultatea de 

Medicină Veterinară București pentru consultarea 

animalelor și sterilizarea acestora 

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reamenajare si recompartimentare interioara sediu 

administrativ cimitir Metalurgiei

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

€14,373.72
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reconfigurare spațiu public bulevardul Unirii între Piața 

Constituției și Piața Alba Iulia

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00

Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reconfigurarea spațiului de la intersecția str. Ion Creangă 

cu Strada Acvilei - teren de sport și loc de joacă pentru copii

Primăria Municipiului 

București

intersecția str. 

Ion Creangă cu 

Strada Acvilei

€1,500,000.00
Buget local, fonduri 

europene

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Reconfigurarea, reamenajarea si transformarea zonei Pieței 

Victoria într-o piață publică prin concurs de arhitectura

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Regenerarea urbană a spațiilor publice din cartierele 

rezidențiale amplasate în Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

 AES

Proiectul 

prevede 

organizarea 

unor 

concursuri de 

soluții 

internaționale 

pentru 

reamenajarea 

unor spații 

publice (spații 

interstițiale 

dintre blocuri, 

scuaruri, 

piațete etc.) 

amplasate în 

marile 

ansambluri de 

locuințe din 

sector, 

precum și 

implementarea 

 soluțiilor 

adoptate. 

Acestea vor 

viza intervenții 

complexe, 

precum: 

amenajarea de 

spații verzi, de 

promenadă, 

de relaxare, de 

locuri de 

joacă, facilități 

€50,000,000.00 Bugetul sectorului

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

SIDU Sect 5

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Regenerarea urbana în zonele Moghioroș, Lacul Morii, 

Strada Liniei

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€28,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2020/09/33985-Brosura-Program-Politic-Bacanu-S5-compressed.pdf
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://www.facebook.com/marius.cosmescu.3/posts/2875087099257803
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf
https://ciprianciucu.ro/wp-content/uploads/2020/08/CIPRIAN_CIUCU_PROGRAM_2020.pdf


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Renovare, modernizare si restaurare complex „Arenele 

Romane”

Primăria Municipiului 

București/ Direcţia de 

Investiţii

€9,500,000.00

Program 

Operational 

regional – Prioritate 

de investitie:

 Reabilitare zone 

isorice ale oraselor

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Direcţia 

Generală de 

Investiţii

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Rețea metropolitană de cișmele publice
Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Elaborare doc urbanism

Bugetul general 

al capitalei 

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Revitalizarea urbană a cheiului Dâmboviței prin crearea 

unui traseu verde, catalizator cultural și de inovație în 

tehnologie

Primăria Municipiului 

București
€70,922,511.00 PNRR

Planul National 

de Redresare si 

Rezilienta

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Revitalizarea zonei Aleea Nehoiu - Drumul Crețeștilor
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€850,000.00

Fonduri 

nerambursabile

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://fb.watch/

1HNd5Zn-OD/

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Servicii de proiectare pentru întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., 

a documentației de avizare, P.T.h. și D.E. - Contract 

subsecvent nr.8, în vederea obținerii autorizației de 

construire și proiect tehnic pentru modernizarea Piața 

Norilor

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului București
€615,587.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- PT

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Sistem de supraveghere video metropolitan și centru de 

comandă A.D.P. Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Implementat ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
In curs de implementare ADR BI

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Spaţiu public urban “Podul Calicilor” - Ansamblu Urban 

Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul 

de Justiţie

Primăria Municipiului 

București
€21,056,910.57

Axa prioritara 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane - 

4.3 Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea 

orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea 

masurilor pentru 

reducerea 

zgomotului (OT 6)

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

PIDU

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Suprainaltare, mansardare si reamenajare sediu 

administrativ Cimitir Colentina

Primăria Municipiului 

Bucureșți-Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane

Cimitir 

Colentina, 

Bucureştii Noi, 

Sf. Vineri

€468,172.48
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Administraţia 

Cimitirelor şi 

Crematoriilor 

Umane

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Toaletarea arborilor pentru a nu obstructiona actiunea 

camerelor video

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Transformarea adăposturilor pentru animale în centre de 

adopție

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

expert în 

domeniu din 

Bucureşti (mediu 

academic, 

societatea civilă, 

sector privat, 

etc.)

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.1. Regenerarea și 

extinderea spațiilor 

publice

Transformarea spațiilor reziduale din cartierele de locuințe 

în spaţii publice comunitare 

Primăria Municipiului 

București
€3,000,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Conversia functionala a siturilor virane abandonate
Primăria Municipiului 

București
€2,300,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Inventarierea terenurilor si constructiilor abandonate 

pretabile pentru utilizari economice

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Reabilitarea Halei Laminor
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€20,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://www.hot

news.ro/stiri-

administratie_loc

ala-24307933-

cine-votez-

proiecte-

candidatii-

primaria-

sectorului-3-

robert-negoita-

adrian-

moraru.htm

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 

degradate, vacante sau neutilizate din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€3,500,000.00 POR+Buget Local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Regenerarea si decontaminarea siturilor poluate
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,200,000.00 PNRR

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

https://fb.watch/1HNd5Zn-OD/
https://fb.watch/1HNd5Zn-OD/
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24307933-cine-votez-proiecte-candidatii-primaria-sectorului-3-robert-negoita-adrian-moraru.htm


5.	ORAȘUL ATRACTIV

5.4.	FOLOSIREA 

EFICIENTA A 

TERENULUI URBAN

5.4.2 Reducerea 

expansiunii urbane 

necontrolate

Regenerarea urbană a terenurilor abandonate / subutilizate 

(de tip brownfield) din Sectorul 5 -Sectorul 5 dispune de 

numeroase terenuri degradate, subutilizate sau 

abandonate, aflate în proprietate publică sau privată, care 

pot fi reconvertite cu succes, în contextul imobiliar actual al 

pieței bucureștene și care pot aduce venituri suplimentare 

la buget. Sunt vizate mai ales zona Antiaeriană și zona de 

acces către orașul Măgurele. Proiect inclus în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5. Au fost deja identificate 

de către Primărie circa 500 de terenuri abandonate, o parte 

dintre acestea urmând să fie supraimpozitate de la 1 

ianuarie 2019. 

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00

Bugetul sectorului

 Fonduri private
SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Actualizare PMUD
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Actualizarea PUZ ZCP pentru o serie de zone prioritare, 

cum ar fi: Zona Construită Protejată „Bulevardul Brătianu” 

(ZCP 04); Zona Construită Protejată „Bulevardul Regina 

Elisabeta și Bulevardul Mihail Kogălniceanu” (ZCP 06), Zona 

Construită Protejată „Bulevardul Lascăr Catargiu” (ZCP 12); 

Zona Construită Protejată „Calea Victoriei” (ZCP 16); Zona 

Construită Protejată „Bulevardul Carol” (ZCP 05).

Primăria Municipiului 

București
€10,000,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Crearea unui Institut de urbanism și planificare urbană și 

metropolitană

Primăria Municipiului 

București
€20,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Elaborarea și implementarea unei strategii în domeniul 

logisticii urbane în localitățile regiunii București-Ilfov

 (cod PMUD B-6)

Transport Public 

Bucureşti-Ilfov, Primăria 

Municipiului Bucureşti, 

Consiliul Judetean Ilfov, 

alte localitati

€1,000,000.00 Buget local

Proiect strategic pentru 

optimizarea serviciilor 

logistice în interiorul 

Municipiului București și al 

localităților din Județul Ilfov. 

Stadiu: /

PMUD BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Folosirea bazei de date Catalog București pentru 

modificarea reglementărilor de zonă protejată

Primăria Municipiului 

București
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ARCEN

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Implementarea Regulamentului privind elaborarea și 

avizarea planurilor de amenajare peisagistică a 

parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor verzi 

aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente 

pe teritoriul Municipiului București

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Plan Urbanistic Zonal Parcul Carol I

Primăria Municipiului 

București / Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€88,295.69
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Plan Urbanistic Zonal Parcul Cişmigiu

Primăria Municipiului 

București / Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€500,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Plan Urbanistic Zonal Parcul Herăstrău

Primăria Municipiului 

București / Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€125,256.67
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

PUZ zona Băneasa Nord (care sa includa grădiniță, școală, 

piață, secție poliție)

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Realizare PUZ zona protejată Bazilescu 
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Realizarea unor ghiduri și a unor metodologii de intervenție 

asupra monumentelor istorice

Primăria Municipiului 

București
€600,000.00 Buget local

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m&topic=patrim

oniu-construit

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Realizarea unui regulament unitar al zonelor protejate şi 

formelor de publicitate stradală 

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.1. Îmbunătățirea 

cadrului de planificare 

spațială

Revizuire PUG
Primăria Municipiului 

București
€1,016,260.16

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

PMB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Implementarea conceptului si dezvoltarea strategiilor de 

"Smart City"

Primăria Municipiului 

București/Directia de 

Sisteme Informatice

€110,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – Zona Centrală
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

- Studiile de fezabilitate au 

fost aprobate pentru 

proiectele individuale 

cuprinse în plan, proiectul 

tehnic este în curs de 

elaborare

Programul anual 

de investiții

https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=patrimoniu-construit
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=patrimoniu-construit
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=patrimoniu-construit
https://sirbuioan.ro/?page=program&topic=patrimoniu-construit


6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Realizarea STRATEGIEI INTEGRATE SOCIALE ȘI DE 

SĂNĂTATE a Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului 

București
€550,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Sanatate)

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Realizarea unor politici funciare prin care să se asigure 

utilizarea eficientă a  terenurilor disponibile

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Realizarea unui recensamant actualizat al populatiei
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.oar

-

bucuresti.ro/doc

umente/Raportul

-pentru-

Bucuresti_2018.p

df

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, 

zonare şi dezvoltare (Planul Urbanistic General, Planul 

Urbanistic zonal, etc.) pentru a permite celor interesaţi să 

facă alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investiţii, 

planificarea afacerilor inclusiv colaborarea cu primariile de 

sector

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00 Buget local

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Sanatate)

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Servicii elaborare Expertiză Tehnică, Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție-str. Franceză nr 53 / str. 

Halelor nr 1; bd. Gheorghe Magheru nr 27; str. Alexandru 

Beldiman nr. 1; str. Ion Câmpineanu nr. 24; str. Gladiolelor 

nr 11; str. Sfinților nr 13; str. Bărăției nr 50; calea Moșilor nr 

82 (corp A+B); calea Moșilor nr 215E; str. Mântuleasa nr, 

11; calea Șerban Vodă nr 107; str. Lipscani nr 75; str. 

Mătăsari nr 44; calea Moșilor nr 84; calea Moșilor nr 74; str. 

Lipscani nr 70; calea Mosilor nr 92; str. Șelari nr. 22; str. 

Smârdan nr. 19; Pache Protopopescu nr. 54; str. Popa Tatu 

nr. 85; str. Gabroveni nr. 18: str. Franceză nr. 5; str. Sf. 

Vineri nr. 7; str. Lipscani nr. 33; str. Gabroveni nr. 22; Calea 

Șerban Vodă nr. 138; Str. Academiei nr.3-5; Str. Academiei 

nr. 15; Calea Moșilor nr. 149; str. Mihai Vodă nr. 13; str. 

Șipotului Fântanilor nr. 5; str. Plantelor nr. 47; str. Dianei 

nr.2; str. Spătarului nr. 6 - 6A; bd. Corneliu Coposu nr. 39A; 

str. Vasile Pârvan nr. 2-4; Calea Giulești nr. 42, bloc 8; str. 

Franceză nr. 32; str. Blănari nr. 14; str. Baia de Fier nr. 5; 

str. Baltagului nr. 17; str. Doina nr. 30 corp B; Calea Moșilor 

nr. 71; Calea Moșilor nr. 73; str. Lipscani nr. 29-31

Administrația Municipală 

pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic

€150,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Proiectul poate include, 

indirect, componente legate 

de reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Simplificarea procedurilor de expertizare a clădirilor cu risc 

seismic

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€650,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ARCEN

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.2. Întărirea cadrului 

de planificare strategică 

la nivelul domeniilor 

gestionate de 

administrația locală

Strategia de marketing turistic a municipiului București
Primăria Municipiului 

București
€350,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Obiective specifice: 

Creșterea numărului de 

turiști străini care vizitează 

Capitala României și 

împrejurimile. 

 Crearea unei imagini unitare 

și consecvente pentru 

Municipiul București din 

punct de vedere al unei 

strategii de marketing 

programate pentru cel puțin 

un an, cu elemente 

proiectate și pe termen lung

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

„Consilierul Civic Part-Time în Sectorul 1”- Program de 

Consiliere- Voluntariat asumat şi profesionalizat

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€719,069.73

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Bugetarea Participativă
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 
€107,599.18 Buget local Nu este cazul

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Colaborarea cu mediul academic şi de cercetare pentru 

identificarea şi implementarea de concepte şi metode 

inovative în domeniul administraţiei publice;

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00

Buget local, fonduri 

europene

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Crearea unei linii telefonice non-stop de tip Telefon Verde, 

astfel încât orice cetățean să poată comunica rapid cu 

primăria

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://adinaalbe

rts.ro/programul-

meu/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Crearea unei retele de asociatii comunitare pentru a 

stimula implicarea cetatenilor

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.rad

umihaiu.ro/spati

u-verde-si-timp-

de-calitate-

pentru-familii/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Creşterea nivelului de informare a cetatenilor cu privire la 

proiectele publice

Primăria Municipiului 

București
€30,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

concordanță cu SCAP.

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€1,500,000.00 POCA+Buget Local Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3



6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Difuzarea in mediul online a sedintelor de consiliu local
Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/mari

us.cosmescu.3/p

osts/2875087099

257803

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Elaborarea unui buget local participativ, incluzând proiecte 

rezultate din consultarea cetățenilor

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/andr

ew.dirlau/posts/

10159146411219

614

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Elaborarea unui regulament unitar la nivelul Municipalității 

privind organizarea si funționarea activității de voluntariat 

din cadrul PMB și din a institutiilor publice din subordinea 

CGMB

Primăria Municipiului 

București
€5,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Implementarea conceptului de bugetare participativa
Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Implementarea conceptului de bugetare participativă la 

nivelul Sectorului 5-Proiectul prevede implementarea 

conceptului de bugetare participativă la nivelul sectorului. 

Concret, acesta presupune organizarea unui concurs de 

idei de proiecte de la cetățeni (în limita unui regulament 

adoptat în Consiliul Local), înființarea unei platforme online 

dedicată proiectului, unde cetățenii din sector pot vota 

propunerile care li se par cele mai interesante, precum și 

derularea unei campanii de popularizare a conceptului în 

rândul populației. Ulterior, proiectele cele votate vor fi 

preluate de către municipalitate, în vederea implementării.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€5,000,000.00 Bugetul sectorului

Pentru dezvoltarea 

Sectorului este esențială 

dezvoltarea sentimentului de 

apartenență al cetățenilor și 

canalizarea imaginației 

acestora către soluții 

constructive la problemele 

comunității, utile pentru 

administrația locală. Se 

propune implementarea 

după anul 2020

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Implementarea la nivel de PMB a procesului de bugetare 

participativă

Primăria Municipiului 

București
€10,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Implicarea ONG-urilor in realizarea strategiei locale si a 

planului de actiune privind serviciile sociale

Primăria Municipiului 

București
€300,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Implicarea partenerilor sociali în eficientizarea procesului 

decizional public și, implicit, în buna gestionare a resurselor 

publice şi în transparentizarea actului decizional public;

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local, 

Programe 

guvernamentale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Înfiinţarea a 6 Puncte de Informare şi Documentare pentru 

Cetăţeni

Primăria Municipiului 

București
€6,600,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Infiintarea Consiliului Civic Consultativ/Crearea platformei 

civice (forum) pe site-ul primăriei Municipiului București

Primăria Municipiului 

București
€10,000.00 Buget local

Primăria 

Municipiului 

București - 

Directia Relatia 

cu ONG, 

Sindicate și 

Patronate 

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Înființarea unor subcomisii de dialog social în domenii de 

interes (infrastructură, transport, sănătate etc.);

Primăria Municipiului 

București
€100,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Operaționalizarea Comitetului Consultativ Civic la nivelul 

Sectorului 5-Proiectul prevede operaționalizarea Consiliului 

Consultativ Civic (pentru care există deja o HCL), cu scopul 

de a valorifica ideile cetățenilor cu privire la dezvoltarea 

sectorului. Acesta presupune organizarea periodică (cel 

puțin o dată pe lună), într-o locație neutră, a unor 

dezbateri cu privire la teme de interes pentru locuitori (de 

ex. reamenajarea unor spații publice, managementul 

traficului, salubritate etc). La aceasta vor participa 

reprezentanți ai administrației locale, de preferință de la 

nivel executiv, experți externi, ONG-uri, dar și cetățeni care 

au propuneri constructive concrete cu privire la temele 

abordate. De asemenea, se propune înființarea unui sistem 

de consilieri voluntari ai Primarului.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului 

Bucureşti/Primăria 

Municipiului București

€1,000,000.00 Bugetul sectorului

Pentru dezvoltarea 

Sectorului este esențială 

dezvoltarea sentimentului de 

apartenență al cetățenilor și 

canalizarea imaginației 

acestora către soluții 

constructive la problemele 

comunității, utile pentru 

administrația locală.

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Organizarea de internship-uri pentru studenți și activități 

mai scurte de practică profesională în primarie

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Organizarea unor consultări publice pe tema Strategiei 

energetice a Capitalei

Primăria Municipiului 

București
€700,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Realizarea dezbaterilor publice in legatura cu: planul de 

dezvoltare, planul de management, planul financiar.

Primăria Municipiului 

București
€15,000.00 Buget local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf
https://www.moraruprimar.ro/wp-content/uploads/2020/09/CC_brosura-A4_MORARU_PROGRAM_FINALc.pdf


6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Realizarea unor dezbateri publice privind proiectele 

prioritare pentru sector

Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Sistem de Infokiosk-uri
Primăria Municipiului 

București
€450,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PIDU

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Susținerea proiectelor și programelor de cunoaștere a 

drepturilor pe care românii le au în țările de domiciliu / 

reședință (prin oferirea serviciilor de informare și consiliere)

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€150,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2035

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.1.	CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII DE 

PLANIFICARE ȘI 

CONTROL AL 

DEZVOLTĂRII URBANE

6.1.3. Creșterea 

gradului de implicare al 

cetățenilor/a mediului 

de afaceri și a celui 

neguvernamental în 

procesul decisional

Turul Primăriei (în weekend-uri și zilele libere)
Compania Municipală 

Turistică București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Urmeaza a fi implementat

Compania 

Municipală 

Turistică 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.1. Îmbunătățirea 

coordonării și cooperării 

între PMB și Primăriile 

de Sector

Îmbunătățirea mecanismului de cooperare 

interinstituțională a autorităților / instituțiilor implicate în 

procesul integrării

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€150,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2029

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.1. Îmbunătățirea 

coordonării și cooperării 

între PMB și Primăriile 

de Sector

Portal unic al administratiei locale a municipiului Bucureşti 

care sa integreze informatiile tuturor unitatilor din 

administratia locala a municipiului Bucureşti.

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€8,800,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.1. Îmbunătățirea 

coordonării și cooperării 

între PMB și Primăriile 

de Sector

Stabilirea unui Consiliu consultativ în domeniul serviciilor 

sociale – format din reprezentanţi ai DGASMB, dar şi din 

reprezentanţi ai DGASPC-urilor de la nivelul sectoarelor 

Municipiului Bucureşti, din reprezentanţi ai ONG-urilor, 

precum şi din domeniul educaţiei, sănătăţii, ocupării.

Primăria Municipiului 

București
€10,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.2. Dezvoltarea 

cooperării teritoriale la 

nivel metropolitan / al 

zonei urbane 

funcționale

Asigurarea transferului de expertiză între autorități

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€200,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2032 PMUD

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Consolidarea cooperării practice în domeniu prin schimburi 

de experiență și bune practici cu autoritățile centrale și 

locale, precum și cu autoritățile din alte state ale UE.

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€350,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2018

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Consolidarea parteneriatelor cu instituţiile financiare 

internaţionale/fonduri internationale pentru obținerea de 

credite rambursabile in condiții avantajoase (BERD, BEI, 

Banca Mondiala, Fondul European de Investiții etc.)

Primăria Municipiului 

București
€50,000.00

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale si 

locale

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Facilitarea contactului cu autoritățile locale și centrale din 

țările de adopție

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Situații de 

Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€100,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2036

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Organizarea de schimburi de bune practici cu alte 

administrații din țară-Proiectul prevede organizarea unor 

vizite de studiu și schimb de bune practici cu alte 

administrații publice locale care au performat în diferite 

domenii (de ex. managementul parcărilor, atragerea de 

investitori, reabilitarea clădirilor de patrimoniu, 

comunicarea cu mediul de afaceri și societatea civilă, 

implementarea de soluții de tip SMART CITY etc.)

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€50,000.00 Bugetul sectorului

În România există un 

potențial important de 

învățare din comunicarea și 

cooperarea cu alte 

administrații locale, care este 

însă subutilizat.

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Realizarea unor programe de schimb internațional între 

spitalele municipalitatii și spitale din strainatate

Primăria Municipiului 

București, MS
€1,000,000.00

Buget local/ fonduri 

europene

https://tariceanu

primar.ro/progra

mul-alde-pentru-

bucuresti/bucure

stiul-sanatos/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.2.	ÎNTĂRIREA 

COOPERĂRII 

TERITORIALE LA NIVEL 

LOCAL/METROPOLITAN

/EUROPEAN ȘI GLOBAL

6.2.3. Îmbunătățirea 

cooperării teritoriale la 

nivel european și global

Stabilirea și dezvoltarea legăturilor dintre Municipiul 

București și comunitățile de români din capitale și orașe cu 

comunități mari de români

Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și 

Strategii - Serviciul 

Integrare Multiculturală

€10,000.00 Buget local Implementare: 2017 - 2033

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

 Formarea și calificarea profesională a personalului angajat 

în furnizarea serviciilor de sănătate de calitate in vederea 

imbunatatirii accesului la servicii pentru toți cetățenii 

indiferent de venituri, statut social, naționalitate etc: 

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Consolidarea unui Serviciu de evaluare și implementare a 

investițiilor publice 

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului 

angajat D.G.A.S.P.C. Sector 1 și CM Caraiman, în vederea 

creșterii calității serviciilor sociale oferite prin identificarea 

de cursuri de formare stabilite în concordanță cu Planul 

Anual de Formare Profesională

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€200,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în 

strategia 2014 - 

2020



6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Dezvoltarea resurselor umane de la nivelul administrației 

publice locale din Sectorul 5-Percepția cetățenilor cu privire 

la serviciile publice este influențată semnificativ de 

interacțiunea cu personalul din administrația publică locală. 

Proiect inclus în Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Sectorului 5.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00 Bugetul sectorului SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Formare profesionala a personalului pentru atragerea 

fondurilor europene

Primăria Municipiului 

București
€20,000.00 POCA, Buget local

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Formarea si perfectionarea profesionala, dezvoltarea şi 

derularea de cursuri de formare în domeniul eticii şi 

integrităţii pentru salariatii din cadrul Primăria Municipiului 

București 

Primăria Municipiului 

București
€472,279.26

Buget local şi alte 

surse de finanţare

GUVERNARE EFICIENTĂ, 

PREDICTIBILĂ ȘI 

TRANSPARENTĂ (Instruirea 

personalului de conducere și 

de execuție din cadrul 

autorităților și instituțiilor 

publice; Dezvoltarea şi 

derularea de cursuri de 

formare în domeniul eticii şi 

integrităţii, adresate, în 

special, personalului 

autorităţilor şi instituţiilor 

publice (consilieri de etică, 

demnitari, aleși, personal cu 

funcții de conducere, 

personal de execuţie, etc.);

Inspectoratul 

Şcolar al 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Înființarea unui centru de instruire și dezvoltare pentru 

reforma instituțională și dezvoltarea capacității 

administrative

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
PMUD

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Perfecționarea profesională a personalului din cadrul 

DGASPCS1
D.G.A.S.P.C. Sector 1 €700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Suplimentarea personalului Directiei de Sănatate Publica in 

contextul pandemiei

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local/Fonduri 

europene

https://sirbuioan.

ro/?page=progra

m

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.1. Dezvoltarea 

competențelor și 

managementul eficient 

al resurselor umane din 

administrația locală

Training pentru digital skills in Primăria Municipiului 

București si institutiile subordinate

Primăria Municipiului 

București
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare soft integrat gestionar-contabil D.G.A.S.P.C. Sector 1 €100,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare Software AUTOCAD
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare Software PRIMAVERA
Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare Software SYNCHRO Studio (Synchro, 

SimTraffic, SimTraffic CI, 3D Viewer) (www.trafficware.com)

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare Software TRANSYT 14 cu modulul „TRANSYT-

VISSIM LINK” (http://www.trlsoftware.co.uk/)

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achizitionare Software VISUM cu modulul „GIS interface 

for MapInfo” (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-

uk.ptvag.com)

Primăria Municipiului 

București
€200,000.00

Programul 

Operational 

Regional 2014-2020 

(POR)

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Achiziționare tomograf pentru analizare stării de sănătate a 

arborilor

Primăria Municipiului 

București
€40,650.41

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program
https://sirbuioan.ro/?page=program


6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Actualizare banca de date urbane a municipiului Bucureşti
Primăria Municipiului 

București
€13,200,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Administrație publică performantă
Primaria Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti
€8,110,000.00

Fonduri UE, buget 

de stat, buget local, 

alte surse atrase

Idee

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A3

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Arhivarea electronica a documentelor

Directia Generala de 

Impozite si Taxe Locale a 

Sectorului 1 (DGITL)

Piata Amzei, 

nr. 13
€1,027,242.47

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Baze de date fiscale, unificate, cu Rol nominal unic la nivelul 

municipiului Bucureşti. Sistem informatic unic pentru 

gestionarea taxelor si impozitelor locale cu baza de date 

unica.

Primăria Municipiului 

București/Directia de 

Sisteme Informatice

€13,200,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Centru de date si cloud privat privind administratia locala a 

Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului 

București/Directia de 

Sisteme Informatice

€39,600,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Constituirea unei baze de date cu actori locali (companii, 

organizatii civice, institutii publice, etc.)

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

http://uliseprima

r.ro/programul-

politic/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Dezvoltarea infrastructurii TIC a administrației publice 

locale din Sectorul 5-Proiectul prevede reorganizarea 

sistemului IT&C de la nivelul administrației publice locale, 

pe baza unui audit profesionist al proceselor interne, 

circulației documentelor etc., realizat de o companie de 

specialitate. Acesta va implica investiții atât în ceea ce 

privește componenta hardware (stații de lucru, stații 

grafice etc.), cât și în cea software (soluții de management 

a documentelor, arhivare electronică, achiziția de licențe 

etc.).

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€2,000,000.00 Bugetul sectorului

Birocrația este una dintre 

principalele probleme 

indicate de cetățeni în raport 

cu administrația publică, iar 

soluțiile de tip IT&C pot 

conduce la diminuarea 

acesteia. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5.

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Digitalizare managementul documentelor in Primăria 

Municipiului București și institutiile subordonate

Primăria Municipiului 

București
€3,500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Digitalizarea eliberarii actelor de catre primarie (certificate 

de urbanism, autorizatii de construire, adeverinte, etc.)

Primăria Municipiului 

București
€5,000,000.00 Fonduri europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Digitalizarea legăturii dintre Primăria Capitalei şi companiile 

proprii prestatoare de servicii publice, precum poliţia 

comunitară, transport public, alimentare cu apă, încălzire, 

spitale, şcoli, administraţia străzilor

Primăria Municipiului 

București
€15,000,000.00 Fonduri europene

https://www.fac

ebook.com/watc

h/?v=657256825

197990

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Dotări hardware și software pentru Poliția Locală 
Primăria Municipiului 

București
€304,878.05

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Efectuarea cadastrului întregului domeniu public și a 

spațiilor verzi din Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00 Buget local

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

E-learning pentru administratia locala a Municipiului 

Bucureşti

Primăria Municipiului 

București, Consiliul 

Judeţean

€20,000,000.00
Buget local, alte 

surse de finantare

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17
https://s2.ziareromania.ro/?mmid=f7dc42dc4733848d17


6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul 

Sectorului 5-Proiectul prevede înființarea unui comitet 

consultativ IT la nivelul sectorului, format din reprezentanți 

ai firmelor / clusterelor de profil, dar și ai mediului 

academic. Acesta se va întâlni periodic cu reprezentanții 

administrației locale și va formula propuneri de 

implementare a unor soluții hardware și/sau software 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice din 

administrația locală. Acestea vor putea fi implementate fie 

cu fonduri de la bugetul local (prin proceduri de achiziție 

publică), fie cu fonduri private (donații din partea firmelor 

implicate, ca parte a politicii lor de responsabilitate 

socială). De asemenea, se propune organizarea unor 

competiții de tip hackathon în rândul elevilor de liceu și a 

studenților pentru dezvoltarea unor soluții utile pentru 

sector, care să fie ulterior implementate de municipalitate.

Primăria Municipiului 

București/Primăria 

Sectorului 5

€1,000,000.00
Bugetul sectorului

 Sponsorizări

Birocrația este una dintre 

principalele probleme 

indicate de cetățeni în raport 

cu administrația publică, iar 

soluțiile de tip IT&C pot 

conduce la diminuarea 

acesteia. În plus, 

comunicarea mai strânsă cu 

mediul de afaceri local va 

avea beneficii pe termen 

lung. Există deja un SF pentru 

un sistem de siguranță 

pentru copii de 0-4 ani 

(monitorizare prin Smart 

Watch)

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Implementarea metodei open-budget (o platformă 

informatică prietenoasă pentru analiza online a cheltuielilor 

și veniturilor din bugetul Primăria Municipiului București). 

Primăria Municipiului 

București
€50,000.00 POCA, Bugetul local

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Implementarea principiului depunerii documentelor și 

informațiilor la primarie in sistem digital “doar o singură 

dată”

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€400,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Implementarea unui sistem integrat de verificare a masei 

impozabile la nivelul Municipiului Bucureşti

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€650,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Înfiintarea Centrului Municipal de Monitorizare care să 

reuneasca toate toate sistemele de surpaveghere video 

instalate de Polițiile Locale de sector

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Bugetul local

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Intarirea capacitatii de preventie a atacurilor cibernetice in 

cadrul serviciilor publice

Primăria Municipiului 

Bucureşti
€550,000.00 PNRR

Planul Naţional 

de Redresare şi 

Rezilienţă

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Program al achizitiilor publice aferent Proiectului ”Realizari 

urbane –Abordari ale metabolismului urban pentru 

dezvoltarea managementului de deseuri, metode inovative 

şi strategii “(“Urban –Wins – Urban metabolism accounts 

for building Waste management Innovative Networks and 

Strategies’’) din cadrul Programului Horiyont 2020 conform 

HCGMB nr. 36/2016 

Primăria Municipiului 

Bucureşti/ Direcția 

Generală Achiziții Publice

€5,520,370.00
 fonduri 

nerambursabile

Achizitie date pentru proiect; 

Achizitie consumabile ; 

Servicii de transport aerian si 

servicii cazare la hotel

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Program multianual „București Digital” - Tehnologia 

Informației pentru servicii publice

Primăria Municipiului 

Bucureşti / Direcția 

Generală Logistică - 

Direcția Informatică

€750,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Se derulează prin intermediul 

Companiei Municipale 

Tehnologia Informației 

București S.A. Aprobat în 

2018

Primăria 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Publicarea online a contractelor incheiate de primarie
Primăria Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti
€300,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

https://ciprianciu

cu.ro/wp-

content/uploads/

2020/08/CIPRIAN

_CIUCU_PROGRA

M_2020.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Realizare baza de date GIS Sector 1
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
Sector 1 €1,000,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Realizarea Hărții Digitale a Sectorului 1 actualizata periodic
Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00 Buget local Propunere

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Realizarea unei baze de date GIS care sa permita 

inventarierea tuturor locurilor de parcare care au fost 

prevăzute în autorizațiile de construcții și care au fost 

desființate sau cărora li s-a dat o altă funcțiune fără 

respectarea legislației.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Realizarea unor harti interactive privind: infractionalitatea 

la nivelul Sectorului 1, poluarea, potentialele pericole de 

mediu sau alta natura si santierele deschise in sector.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00 Buget local

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

https://invingem.

ro/wp-

content/uploads/

2020/09/progra

m-USR-PLUS.pdf



6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Realizarea unui registru a constructiilor prin intermediul GIS
Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

SISTEM ADMINISTRARE ELECTRONIC (E-ADMINISTRARE 

A.L.P.A.B.)

Primăria Municipiului 

București/Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

€1,318,275.15

PO Capacitate 

Administrativa/ e-

gouvernment

Propunere

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Sistem electronic privind dirijarea si gestionarea fluxurilor 

de contribuabili persoane fizice si persoane juridice si 

gestionarea programarilor online

Directia Generala de 

Impozite si Taxe Locale a 

Sectorului 1 (DGITL)

Piata Amzei, 

nr. 13
€57,525.58

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Sistem informatic interactiv DGASPCS1-cetățeni și 

asigurarea mentenanței
D.G.A.S.P.C. Sector 1 €500,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Sistem management documente, cu digitalizare flux, 

registratura, indexare si Securitate electronica

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 236,548.78

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Sistem programare trasee circulatie
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 413,960.37

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Soluții informatice integrate pentru simplificarea 

procedurilor administrative

Primăria Municipiului 

București
€1,000,000.00 Buget local

Proiectul contribuie,indirect, 

la reabilitarea seismică a 

clădirilor/ infrastructurii 

publice (conform 

programulul 5.1. "Creșterea 

rezilienței fondului construit 

la hazarde"

propunere 

https://s2.ziarero

mania.ro/?mmid

=f7dc42dc47338

48d17

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.2. Informatizarea 

administrației publice 

locale/digitizarea 

serviciilor publice și 

implementarea 

conceptului de Smart 

City

Tehnică de calcul, software pentru activitate CGMB și PMB
Primăria Municipiului 

Bucureşti
€1,138,211.38

Buget local, Alte 

surse de finantare
Achiziție

Bugetul general 

al PMB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Centru de instruire, cercetare si inovare in domeniul 

transportului public A5

Primăria Municipiului 

București 

 Transport Public 

Bucureşti-Ilfov

 Primăria Municipiului 

București -Societatea de 

Transport Bucureşti

€10,000,000.00
Buget local şi alte 

surse de finanţare

Modernizare si extindere 

depou unde se va organiza 

muzeu, Centru de instruire si 

cercetare inovare in 

domeniul transportului public

PMUD

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Creșterea capacității organizațiilor școlare și a autonomiei 

în administrarea resurselor financiare;

Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

Propunere 

experti in 

domeniu, din 

Bucuresti 

(Educatie)

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Creșterea gradului de informare a cetățenilor Sectorului 1 

prin elaborarea unei hărți a serviciilor sociale și medicale 

din Sectorul 1 București, ce va cuprinde toți furnizorii de 

servicii sociale și medicale de pe raza Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€250,000.00

CL Sector 1, Fonduri 

structurale, Fonduri 

private

Propunere în strategia 2014-

2020

Strategia 2014 - 

2020 DGASPC 

Sector 1

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Diversificarea și adaptarea serviciilor de asistență socială 

furnizate în Sectorul 5-Proiectul prevede extinderea, 

modernizarea, reabilitarea și dotarea unor centre de 

asistență socială, cu accent pe cele de intervenție în situații 

de urgență.

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

 DGASPC

Proiectul 

prevede 

extinderea, 

modernizarea, 

reabilitarea și 

dotarea unor 

centre de 

asistență 

socială, cu 

accent pe cele 

de intervenție 

în situații de 

urgență.

€2,000,000.00 Bugetul sectorului

Sectorul 5 are cele mai 

extinse zone cu risc de 

excluziune socială din 

capitală. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5.

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Imbunatatirea comunicarii dintre cetatean si administratia 

publica prin crearea funcției de „avocat al bucureștenilor” 

Primăria Municipiului 

București
€150,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://noulbucu

resti.ro/NicusorD

anPrimariaCapital

ei2020.pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Implementarea unor regulamente de functionare si 

amenajare a targurilor si pietelor volante

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf
https://noulbucuresti.ro/NicusorDanPrimariaCapitalei2020.pdf


6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Instituirea Programului ”Rondul de zi și de noapte” al 

Poliției Locale

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti
€250,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.nec

ulaiontanu.ro/33-

de-masuri-

pentru-sectorul-

2-in-mandatul-

2020-2024/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de 

asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti,  

D.G.A.S.P.C. Sector 1

€450,363.63
Buget local şi alte 

surse de finanţare
In curs de implementare ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Oferirea gratuită a unei aplicații pentru eficientizarea 

activității asociațiilor de proprietari.

Primăria Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti
€200,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.and

reigerea.ro/progr

am-primarie-

sector-1-

bucuresti/

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Operator virtual de telecomunicatii
Primăria Municipiului 

București
€13,200,000.00

Buget local, alte 

surse de finantare

Directia de 

Sisteme 

Informatice

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Program multianual de asigurare a pazei obiectivelor 

publice și a siguranței cetățenilor din Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€15,000,000.00 Bugetul sectorului

A fost elaborat un studiu de 

oportunitate. 

Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Program multianual de investiții în serviciile sociale 

inovative furnizate cetățenilor din Sectorul 5

Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti

 DGASPC

Proiectul 

prevede 

reforma 

serviciilor 

sociale 

furnizate la 

nivelul 

comunității, 

precum și 

înființarea de 

noi servicii, 

care să 

adreseze 

nevoile tot mai 

complexe de 

sprijin ale unor 

categorii 

defavorizate. 

Aceasta va 

presupune, în 

principal, 

extinderea 

gamei de 

servicii 

furnizate în 

PPP cu ONG-

uri din 

domeniu, prin 

acordarea de 

finanțări 

nerambursabil

e acestora. De 

asemenea, se 

vor realiza 

€8,000,000.00

Bugetul sectorului

 POR 2014-2020

 POCU 2014-2020

Sectorul 5 are cele mai 

extinse zone cu risc de 

excluziune socială din 

capitală. Proiect inclus în 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Sectorului 5. 

Proiecte în curs de pregătire.

SIDU Sect 5

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.3. Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

publice/ 

etica/integritatea și 

transparența

Reducerea birocratiei si simplificarea interactiunii 

antreprenorilor cu Primaria

Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti
€100,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://www.mo

raruprimar.ro/wp

-

content/uploads/

2020/09/CC_bros

ura-

A4_MORARU_PR

OGRAM_FINALc.

pdf

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Achizitia si amenajarea a 2 spatii in vederea cresterii 

capacitatii de stocare

Directia Generala de 

Impozite si Taxe Locale a 

Sectorului 1 (DGITL)

Piata Amzei, 

nr. 13
€1,232,690.96

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Propunere ADR BI

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Achiziționarea de echipamente moderne: computere, 

software, aparatură de măsurare/ cartografiere

Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti
€700,000.00

Buget local şi alte 

surse de finanţare

https://d3n8a8pr

o7vhmx.cloudfro

nt.net/impreuna/

pages/1703/attac

hments/original/

1600078093/Pro

gram_Politic_US

R_PLUS_Sector_4

.pdf?1600078093

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Amenajare sediu administrativ DVBL Sector 2 – Șos. 

Morarilor nr. 6

Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București
€1,235,533.00 Buget local

SF/PT/DALI – realizat 

procedura de Licitație 

execuție lucrări în derulare – 

aprobare documentație

Propunere 

autorităţi în 

urma solicitărilor 

din Adresa A2

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Amenajare sediu nou pentru Starea Civilă Sector 5
Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti
€3,000,000.00 Bugetul sectorului Proiect aprobat și demarat

Primăria 

Sectorului 5 al 

Municipiului 

Bucureşti

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Aplicatie tip self service cu generare documente pentru 

facilitarea si digitalizarea relatiei angajat- angajator STB SA

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 35,482.32

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB



6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Consolidare si interventii la cladirile Uzinei de Reparatii 

situate in Mun. Bucuresti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8

Primăria Municipiului 

București/STB
€ 18,589,945.12

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Consolidare, modernizare si reabilitare sediul Primariei 

Municipiului Bucureşti – Bvd. Regina Elisabeta, Nr. 47 

(inclusiv reabilitare termica)

Primăria Municipiului 

București/ Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti

POR €18,480,492.81

AXA PRIORITARĂ 3: 

Eficiență energetică 

în clădirile publice

Primăria 

Municipiului 

București

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Modernizare sediu Hanul Roșu al Direcției Generale Poliție 

Locală și Control

Primăria Municipiului 

București
€467,479.67 Elaborare DALI și execuție

Bugetul general 

al PMB

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Reabilitare, reparații capitale, reconstrucție, extindere și 

supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului 

ALPAB, amenajări conform normativelor PSI

Primăria Municipiului 

București
€2,296,747.97

Buget local şi alte 

surse de finanţare
Execuție

Bugetul general 

al  Capitalei

6.	ORAȘUL BINE 

ADMINISTRAT

6.3.	DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE 

IMPLEMENTARE A 

PROGRAMELOR DE 

INVESTIȚII ȘI DE 

FURNIZARE A 

SERVICIILOR 

PUBLICE/NCLUSIV ÎN 

MEDIUL DIGITAL

6.3.4. Dezvoltarea bazei 

logistice pentru 

furnizarea de servicii 

publice

Sistem pontaj si control acces personal in unitatile STB SA
Primăria Municipiului 

București/STB
€ 295,685.98

Sursa de finantare 

va fi stabilita in 

functie de cerintele 

finantatorului

Propunere de proiect STB



OBIECTIVE, POLITICI, PROGRAME Sum of Buget estimat EU

1.	ORASUL CONECTAT € 50,794,872,972.05

1.1.	CRESTEREA ACCESIBILITATII RUTIERE € 8,331,332,614.26

1.1.1. Dezvoltarea rețelei de variante de ocolire și noi legături rutiere/penetrații și coridoare majore € 6,171,345,016.95

1.1.2. Reconfigurarea/reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi existente € 958,095,764.94

1.1.3. Reconfigurarea/ consolidarea circulației rutiere în zonele de expansiune € 15,000,000.00

1.1.4. Modernizarea podurilor și pasajelor € 1,186,891,832.36

1.2.	CRESTEREA ACCESIBILITATII FEROVIARE ȘI AERIANE € 11,034,816,563.33

1.2.1. Modernizarea gărilor existente și transformarea lor în noduri intermodale € 531,307,323.08

1.2.2. Revitalizarea transportului feroviar regional și metropolitan € 8,505,509,240.25

1.2.3. Creșterea capacității de operare a aeroporturilor Capitalei € 468,000,000.00

1.2.4. Îmbunătățirea conexiunilor între Capitală și Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” € 1,530,000,000.00

1.3.	IMBUNATATIREA TRANSPORTULUI PUBLIC € 29,296,890,264.35

1.3.1. Extinderea/reabilitarea și modernizarea rețelei de metrou și a parcului de material rulant € 15,035,376,767.64

1.3.2. Extinderea și reabilitarea rețelei de transport public electric (tramvai/troleibuz) € 10,679,530,450.88

1.3.3. Extinderea și modernizarea flotei de transport public € 2,651,913,045.84

1.3.4. Modernizarea stațiilor de transport public și a depourilor € 930,070,000.00

1.4.	PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE € 702,299,623.71

1.4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru deplasări pietonale € 277,098,973.31

1.4.2. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru deplasări velo și micromobilitate € 410,400,650.41

1.4.3. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru deplasarea cu vehicule electrice € 14,800,000.00

1.5.	IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI DE TRAFIC € 1,062,814,501.87

1.5.1. Dezvoltarea rețelei de centre / noduri intermodale și de parcări de transfer € 336,324,361.86

1.5.2. Imbunătățirea sistemului de parcare € 368,578,710.01

1.5.3. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la infrastructura și serviciile de mobilitate urbană € 28,850,000.00

1.5.4. Creșterea siguranței în trafic € 86,713,802.00

1.5.5. Integrarea tarifară a serviciilor de transport public și operaționalizarea sistemului de monitorizare GPS a 

flotei și de e-ticketing € 159,950,000.00

1.5.6. Îmbunătățirea cadrului de reglementare și de planificare în domeniul infrastructurii și a serviciilor de 

transport € 82,397,628.00

1.6.	EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ENERGIE ELECTRICA SI ASIGURAREA ACCESULUI 

LA TELECOMUNICAȚII € 366,719,404.52

1.6.1. Asigurarea aprovizionării din SEN cu necesarul de energie electrică a Capitalei și a zonei sale urbane 

funcționale € 91,669,404.52

1.6.2. Imbunătățirea sistemului de distribuție a energiei electrice la consumatori € 262,050,000.00

1.6.3. Dezvoltarea infrastructurii de internet în bandă largă € 13,000,000.00

2.	ORASUL INOVATIV € 425,583,813.43

2.1.	ATRAGEREA DE INVESTIȚIII ÎN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ € 115,083,593.43



2.1.1. Dezvoltarea de noi poli de afaceri la nivel local și metropolitan € 94,000,000.00

2.1.2. Promovarea imaginii Capitalei și a zonei sale urbane funcționale ca hub economic de importanță 

europeană € 21,083,593.43

2.2.	ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI SPRIJINIREA IMM-URILOR ACTIVE € 229,227,607.00

2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor suport pentru antreprenori € 195,611,990.00

2.2.2. Stimularea antreprenoriatului prin măsuri locale € 31,565,617.00

2.2.3. Sprijinirea financiară a IMM-urilor în vederea dezvoltării și internaționalizării/ precum și a depășirii 

efectelor crizei provocate de Covid 19 € 1,000,000.00

2.2.4. Digitalizarea sectorului IMM în vederea alinierii la trendurile globale € 1,050,000.00

2.3.	ASIGURAREA NECESARULUI DE COMPETENTE PE PIATA DE MUNCĂ € 34,262,613.00

2.3.2. Adaptarea ofertei de educație și de formare continuă la noile dinamici ale pieței de muncă € 34,262,613.00

2.4.	SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI CDI/A TRANSFERULUI DE KNOW-HOW ȘI TEHNOLOGIE 

AVANSATĂ € 46,350,000.00

2.4.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii publice și private de CDI € 26,000,000.00

2.4.2. Sprijinirea transferului tehnologic/în scopul comercializării rezultatelor activității de CDI € 5,000,000.00

2.4.3. Sprijinirea funcționării și a dezvoltării clusterelor din domeniile de specializare inteligentă € 15,350,000.00

2.5.	CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE MEDIUL DE AFACERI ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ € 660,000.00

2.5.1. Intărirea dialogului dintre mediul de afaceri și administrația locală € 610,000.00

2.5.2. Încurajarea activităților de responsabilitate socială corporativă ale companiilor locale € 50,000.00

3.	ORASUL DURABIL € 12,186,172,716.26

3.1.	ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI PRIVATE € 787,156,111.50

3.1.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale € 355,318,761.56

3.1.2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice € 431,837,349.94

3.2.	REABILITAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ENERGIE TERMICA € 4,929,291,127.37

3.2.1. Dezvoltarea capacităților de producție a energiei termice prin cogenerare sau trigenerare de înaltă 

eficiență și/sau pe bază de combustibili alternativi € 917,716,183.42

3.2.2. Modernizarea / retehnologizarea centralelor termo-electrice existente în vederea conformării la cerințele 

de mediu și asigurării vârfurilor de consum € 3,907,222,865.94

3.2.3. Reorganizarea modului de administrare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică € 104,352,078.00

3.3.	MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC € 780,065,262.09

3.3.1. Modernizarea infrastructurii de iluminat public în vederea reducerii consumului de energie și creșterii 

calității serviciului € 710,065,262.09

3.3.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii de iluminat architectural € 70,000,000.00

3.4.	ASIGURAREA UNEI GESTIONĂRI EFICIENTE A DEȘEURILOR ȘI PROMOVAREA TRANZIȚIEI LA O ECONOMIE 

CIRCULARĂ € 1,079,701,875.05



3.4.1. Îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale colectate € 205,548,960.00

3.4.2. Dezvoltarea capacităților de tratare a deșeurilor municipale € 818,906,068.96

3.4.3. Îmbunătățirea serviciilor publice de salubritate € 55,246,846.09

3.5.	REDUCEREA POLUĂRII/ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII AERULUI/APELOR ȘI SOLULUI € 3,771,166,693.41

3.5.1. Îmbunătățirea calității aerului/inclusiv în spațiile interioare € 798,321,951.22

3.5.2. Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane € 634,604,722.79

3.5.3. Prevenirea și reducerea poluării fonice € 2,601,626.02

3.5.4. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă/ canalizare și tratare a apelor uzate € 2,335,638,393.38

3.6.	CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI € 349,031,811.35

3.5.1. Îmbunătățirea calității aerului/inclusiv în spațiile interioare € 325,203.25

3.6.1. Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate și a ecosistemelor degradate € 125,858,008.21

3.6.2. Extinderea rețelei de spații verzi/ inclusiv prin reconversia unor terenuri degradate / abandonate € 222,848,599.89

3.7.	ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE ADAPTARE A CAPITALEI LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE/DE PREVENȚIE A 

RISCURILOR ȘI DE GESTIONARE A SITUATIILOR DE URGENTA € 489,759,835.50

3.7.1. Creșterea rezilienței la fenomenele meteo extreme asociate schimbărilor climatice € 280,494,918.70

3.7.2. Prevenția riscului de inundații € 14,216,222.00

3.7.3. Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență € 195,048,694.80

4.	ORASUL INCLUZIV € 5,498,671,718.71

4.1.	DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI SERVICIILOR DE EDUCAȚIE € 704,768,304.35

4.1.1. Îmbunătățirea sistemului de educație timpurie € 195,533,556.92

4.1.2. Îmbunătățirea sistemului de învățământ primar și secundar/liceal € 410,563,688.93

4.1.3. Consolidarea învățământului profesional și tehnic € 38,721,565.58

4.1.4. Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale pentru copii / tineri cu dizabilități și / sau cu 

cerințe educaționale speciale (CES) € 4,000,000.00

4.1.5. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii/ a segregării în rândul elevilor și promovarea educației remediale € 8,100,000.00

4.1.6. Creșterea participării adulților (peste 25 de ani) la programe de formare și învățare pe tot parcursul vieții € 9,800,000.00

4.1.7. Consolidarea Capitalei ca centru universitar de importanță europeană/cu rol esențial în menținerea 

atractivității orașului pentru noi talente € 38,049,492.92

4.2.	PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A GRUPURILOR DEFAVORIZATE/ȘI A PERSOANELOR EXPUSE 

RISCULUI DE SĂRĂCIE € 169,108,316.89

4.2.1. Îmbunătățirea accesului nediscriminator pe piața muncii pentru locuitorii Capitalei și navetiștii atrași de 

oraș € 1,150,000.00

4.2.2. Promovarea incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor € 10,530,000.00

4.2.3. Promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor € 20,309,457.77

4.2.4. Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități € 20,255,121.95



4.2.5. Promovarea incluziunii sociale a altor grupuri defavorizate/inclusiv migranți € 116,863,737.17

4.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ MODERNĂ ȘI SERVICII MEDICALE DE 

CALITATE € 3,557,009,593.82

4.3.1. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești cu rol de deservire națională/regională și metropolitană € 3,206,441,400.80

4.3.2. Îmbunătățirea serviciilor de prevenție/ screening/asistență medicală primară/comunitară și în regim 

ambulatoriu € 255,010,000.00

4.3.3. Îmbunătățirea serviciilor de reabilitare/ paliație și îngrijire pe termen lung € 28,400,205.34

4.3.4. Dezvoltarea cercetării în domeniul medical/cu accent pe metode moderne de investigare/intervenție și 

tratament € 13,232,012.32

4.3.5. Informatizarea sistemului medical și digitalizarea serviciilor medicale € 53,925,975.36

4.4.	ÎMBUNĂTĂȚIREA OFERTEI CULTURALE ȘI A OPORTUNITĂȚILOR DE CREAȚIE ARTISTICĂ € 600,410,152.92

4.4.1. Îmbunătățirea infrastructurii/echipamentelor și dotărilor pentru producție și consum cultural € 553,160,152.92

4.4.2. Dezvoltarea unei ofertei culturale identitare pe scena europeană și asigurarea accesului echitabil al 

locuitorilor Capitalei la aceasta € 8,050,000.00

4.4.3. Dezvoltarea sectorului de industrii culturale și creative ca element central al specializării inteligente a 

economiei Capitalei € 39,200,000.00

4.5.	DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI SERVICIILOR SPORTIVE ȘI DE TINERET € 467,375,350.72

4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii/serviciilor și activităților pentru tineri € 442,743,236.90

4.5.2. Promovarea sportului de masă și a celui de performanță € 24,632,113.82

5.	ORAȘUL ATRACTIV € 2,306,956,521.17

5.1.	CREȘTEREA REZILIENȚEI FONDULUI CONSTRUIT LA HAZARDE € 376,008,107.43

5.1.1. Reducerea riscului seismic al clădirilor € 3,500,000.00

5.1.2. Reabilitarea clădirilor publice și a infrastructurii aflate în risc seismic € 363,508,107.43

5.1.3. Reabilitarea seismică a locuințelor € 9,000,000.00

5.2.	IMBUNATATIREA FONDULUI LOCATIV ȘI A CALITATII LOCUIRII € 939,592,897.14

5.2.1. Îmbunătățirea calității locuirii în vechile ansambluri de locuințe colective și de locuințe individuale € 67,450,000.00

5.2.3. Dezvoltarea sectorului de locuire socială și de necesitate de la nivelul Capitalei € 199,720,132.91

5.2.4. Asigurarea unei dezvoltări sustenabile a pieței de locuințe € 672,422,764.23

5.3.	CONSERVAREA/PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL € 348,989,935.67

5.3.1. Conservarea monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora € 342,339,935.67

5.3.2. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial € 6,650,000.00

5.4.	FOLOSIREA EFICIENTA A TERENULUI URBAN € 642,365,580.93

5.4.1. Regenerarea și extinderea spațiilor publice € 599,865,580.93

5.4.2 Reducerea expansiunii urbane necontrolate € 42,500,000.00

6.	ORAȘUL BINE ADMINISTRAT € 428,190,844.34

6.1.	CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI CONTROL AL DEZVOLTĂRII URBANE € 173,276,481.43

6.1.1. Îmbunătățirea cadrului de planificare spațială € 37,479,812.52



6.1.2. Întărirea cadrului de planificare strategică la nivelul domeniilor gestionate de administrația locală € 112,700,000.00

6.1.3. Creșterea gradului de implicare al cetățenilor/a mediului de afaceri și a celui neguvernamental în procesul 

decisional € 23,096,668.91

6.2.	ÎNTĂRIREA COOPERĂRII TERITORIALE LA NIVEL LOCAL/METROPOLITAN/EUROPEAN ȘI GLOBAL € 10,720,000.00

6.2.1. Îmbunătățirea coordonării și cooperării între PMB și Primăriile de Sector € 8,960,000.00

6.2.2. Dezvoltarea cooperării teritoriale la nivel metropolitan / al zonei urbane funcționale € 200,000.00

6.2.3. Îmbunătățirea cooperării teritoriale la nivel european și global € 1,560,000.00

6.3.	DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE INVESTIȚII ȘI DE FURNIZARE A 

SERVICIILOR PUBLICE/NCLUSIV ÎN MEDIUL DIGITAL € 244,194,362.91

6.3.1. Dezvoltarea competențelor și managementul eficient al resurselor umane din administrația locală € 8,342,279.26

6.3.2. Informatizarea administrației publice locale/digitizarea serviciilor publice și implementarea conceptului 

de Smart City € 139,617,662.19

6.3.3. Îmbunătățirea calității serviciilor publice/ etica/integritatea și transparența € 49,900,363.63

6.3.4. Dezvoltarea bazei logistice pentru furnizarea de servicii publice € 46,334,057.83

Grand Total € 71,640,448,585.95



Programe si politici 
Documentul în care a 

fost propus
Titlul proiectului Beneficiar Localizare

Buget estimat 

EUR

Sursă de 

finanțare
Stadiu

BRAGADIRU

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri și inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri 

industriale, tehnologice și logistice; 

1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare-inovare /parcuri științifice; 

1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului 

de afaceri; 1.1.4. Promovarea județului 

ca destinație de investiții)

1.1.3. Adresa A3 Construire cladire noua birouri pentru UAT Oras Bragadiru UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,7 mil
buget local/alte 

surse

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din 

sectoarele cu valoare adăugată 

ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de 

servicii de informații și consiliere 

antreprenorială 1.2.2. Susținerea 

transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest 

sector (1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor  suport 

pentru activități de turism; 1.3.2. 

Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității 

sectorului agro-alimentar (1.4.1. 

Dezvoltarea infrastructurii suport 

pentru sectorul agro-alimentar; 1.4.2. 

Sprijinirea antreprenoriatului în 

producția autohtonă și ecologică; 

1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1 Adresă A3 Construire scoala gimnaziala in cartierul Independentei UAT Bragadiru UAT Bragadiru 3,5 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

2.1.1 Adresă A3 Construire scoala gimnaziala in cartierul Latin UAT Bragadiru UAT Bragadiru 3,5 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

2.1.1 AdresăA3 Construire Sala de sport scoala gimnaziala UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,6 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

2.1.2 Adresă A3 Constructie cresa in cartierul Independentei UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,35 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

2.1. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de educație (2.1.1. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții creșe și grădinițe; 

2.1.3. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții licee 

tehnologice și profesionale; 2.1.4. 

Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea 

formării continue și a mobilității forței 

de muncă (2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru învățământ dual; 

2.2.2. Susținerea programelor de 

formare continuă pentru adulți/ pe 

toată durata vieții; 2.2.3. Formarea 

continuă a personalului didactic; 2.2.4. 

Atragerea forței de muncă și orientarea 

profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de sănătate (2.3.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție dispensare comunale; 

2.3.2. Construcție/ reabilitare unități 

sanitare de tip ambulatoriu; 2.3.3. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare unități 

sanitare de tip spitalicesc; 2.3.4. 

Sprijinirea inițiativelor private de 

investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii sociale (2.4.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție 

de locuințe pentru tineri, locuințe 

sociale și de necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare (3.1.1. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă, inclusiv securizarea 

surselor de apă potabilă; 3.1.2. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a 

apelor uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de 

alimentare cu energie și de 

comunicații (3.2.1. Modernizarea, 

extinderea și eficientizarea energetică 

a rețelelor de Iluminat public; 3.2.2. 

Modernizarea sistemelor de alimentare 

cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție 

a energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)



3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului 

integrat al deșeurilor menajere; 3.3.2. 

Gestiunea corespunzătoare a 

deșeurilor non-menajere, inclusiv 

deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1.1. AdresăA3 Infiintare parc si loc de joaca in cartierul Independentei UAT Bragadiru UAT Bragadiru 1 mil
Buget local / alte 

surse
Idee

4.1.3. Adresa A3 Sistem monitorizare video UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,47 mil
Buget local / alte 

surse
Idee

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. 

Revitalizarea patrimoniului construit; 

4.2.2. Valorificarea patrimoniul cultural 

intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, 

sol; 4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii 

verzi-albastre; 4.3.4. Educație și 

informare în domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement/ petrecere a 

timpului liber (4.4.1. Construcție / 

reabilitare / modernizare / dotare 

centre / cămine culturale, biblioteci, 

muzee; 4.4.2. Dezvoltarea agendei 

culturale a județului Ilfov; 4.4.3. 

Amenajare și modernizare a bazelor 

sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.3. AdresăA3 Construire centrul sportiv UAT Bragadiru UAT Bragadiru 2,5 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

5.1. Creșterea accesibilității la nivel 

național și global (5.1.1. Modernizare și 

extindere drumuri de interes național; 

5.1.2. Construcția de pasaje și noduri 

rutiere; 5.1.3. Construcția de șosele de 

centură; 5.1.4. Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Henri 

Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de 

marfă)

5.1.1. Adresa A2 Sistematizare DN 6 zona km 8 –raul Sabar UAT Bragadiru UAT Bragadiru 2,7 mil Buget local SF

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe 

și spații verzi (4.1.1. Amenajarea 

spațiului public - piețe publice, 

scuaruri, zone pietonale, spații dintre 

blocuri și locuri de joacă; 4.1.2. 

Amenajarea de parcuri și spații verzi; 

4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)



5.2.3. Adresa A2

Proiectare si executie lucrari de drumuri in zona km 8 (str. 

Leordeni, Macrisului, Marasesti, Intrare Leordeni 

Draganului, Cetatea Deva, Taninului, Intrarea Draganului, 

Raul Vedea

UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,6 mil Buget local licitatie

5.2.3. Adresa A2
Modernizare sistem rutier in cartierul Independentei dupa 

finalizarea canalizarii pluviale
UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,4 mil Buget local preSF

5.2.3. Adresa A2 Lucrari de construire pasarela pietonala zona Gladiolelor UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0.1 mil Buget local preSF

5.2.3. Adresa A2 Lucrari de construire pasarela pietonala zona Cristalului UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,1 mil Buget local preSF

5.2.3. AdresaA3 Lucrari de construire pasarela pietonala zona Povernei UAT Bragadiru UAT Bragadiru 0,11 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

5.2.3. AdresaA3 Creare strazi noi in vederea fluidizarii traficului UAT Bragadiru UAT Bragadiru 1,6 mil
Buget local + alte 

surse
Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public 

și inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei 

de metrou; 5.3.3 Extinderea și 

optimizarea transportului public 

metropolitan; 5.3.4 Dezvoltarea 

intermodalității la nivel metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare 

pentru deplasări nemotorizate în prima 

coroană de localități; 5.4.2 Amenajarea 

unor trasee de cicloturism (care să fie 

utilizate și pentru navetism); 5.4.3 

Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5 Creșterea siguranței în trafic 

5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente

5.5.2. Educație rutieră

6.1. Consolidarea capacității 

administrative (6.1.1. Creșterea 

cooperării teritoriale, la nivel 

metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea 

resurselor umane în administrație; 

6.1.3. Comunicarea și transparența 

decizională / informatizare; 6.1.4. 

Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei 

de drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene 

(incl poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de 

expansiune; 5.2.3. Modernizare 

drumuri locale/comunale



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare 

strategică participativă și de control al 

dezvoltării; 6.2.2. Monitorizarea 

proiectelor de dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării 

grupurilor vulnerabile (7.1.1. Asistență 

pentru victimele violenței în familie; 

7.1.2. Creșterea accesibilității 

persoanelor cu dizabilități la bunuri și 

servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea 

integrată a zonelor afectate de sărăcie; 

7.2.2. Asistență integrată pentru 

comunitățile etnice (comunități de 

romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de 

energie regenerabilă (8.1.1. 

Monitorizarea emisiilor de CO2; 8.1.2. 

Valorificarea resurselor de energie 

geotermală și a altor surse de energie 

regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și 

private)

8.2. Managementul riscurilor și al 

situațiilor de urgență (8.2.1. Realizarea 

planurilor sectoriale pentru gestiunea 

riscurilor; 8.2.2. Protecția împotriva 

riscurilor naturale; 8.2.3. Reabilitarea 

clădirilor aflate în risc seismic; 8.2.4. 

Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

BUFTEA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)



1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1. Adresă A2
Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport și dotarea 

acestora - Scoala Gimnazială nr. 1, oraș Buftea
UAT Buftea UAT Buftea 1,2 mil

FEDR/ buget de 

stat/ buget local

Pregătire 

documentație 

în vederea 

avizării ANAP

2.1.1. Adresă A2

Extindere cu sală de sport și anexe (prin desfințare Corp C3), 

dotarea acestora și realizare împrejmuire Scoala Gimnazială nr. 

3, oraș Buftea

UAT Buftea UAT Buftea 0,8 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

Pregătire 

documentație 

în vederea 

avizării ANAP

2.1.2. Adresă A2

Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul 

preșcolar - creșă/grădiniță cu program prelungit și dotarea 

acestora, prin desfințarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5

UAT Buftea UAT Buftea 2,4 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

Pregătire 

documentație 

în vederea 

avizării ANAP

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1. Adresă A2
Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetico-

funcțională a sistemului de iluminat stradal al orașului Buftea
UAT Buftea UAT Buftea 4,8 mil

FEDR/ buget de 

stat/ buget local

Cerere de 

finanțare- 

Evaluare 

tehnică și 

financiară

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2. Adresa A2 Amenajare Parc Aviației UAT Buftea UAT Buftea 2,3 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local 

Procedura 

simplificată - 

in desfășurare



4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.4. Adresa A2
Construire parc integrat pentru recreere, sport și agrement - 

str. Stirbei Vodă nr. 53A, Buftea
UAT Buftea UAT Buftea 4,7 mil

FEDR/ buget de 

stat/ buget local 

Procedura 

simplificată - 

in desfășurare

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.2.3. SD2020 Realizarea centurii ocolitoare a orașului Buftea UAT Buftea UAT Buftea

5.2.3. Adresa A3 Lucrări de reabilitare și modernizare drumuri interioare UAT Buftea UAT Buftea 3,8 mil
Consiliul Județean 

Ilfov + Buget local

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1.3. Adresa A2
Eficientizare energetică a clădirilor publice - Scoala Gimnazială 

nr. 3, str. Independenței nr. 52, oraș Buftea
UAT Buftea UAT Buftea 0,33 mil

FEDR/ buget de 

stat/ buget local

procedură 

simplificată 

online - în 

desfășurare

8.1.3. Adresa A2

Eficientizare energetică a clădirilor publice - Corp C5 Liceul 

tehnologic Dumitru Dumitrescu, sos. București-Târgoviște 

nr.145, oraș Buftea

UAT Buftea UAT Buftea 0,53 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

procedură 

simplificată 

online - în 

desfășurare

8.1.3. Adresa A2 Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 1 UAT Buftea UAT Buftea 1,6 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

precontractar

e

8.1.3. Adresa A2 Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2 UAT Buftea UAT Buftea 2 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

precontractar

e

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



8.1.3. Adresa A2 Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 3 UAT Buftea UAT Buftea 0,4 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

precontractar

e

8.1.3. Adresa A2 Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 4 UAT Buftea UAT Buftea 1,84 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local

cerere de 

finanțare - 

evaluare 

administrativă 

și eligibilitate

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

8.2.2. PMRI ABA Argeș-Vedea Mărirea gradului de siguranță în exploatare a acumulării Buftea Apele Române Buftea

CHITILA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.1.2. Adresă A2 Centru de inovare, cercetare și dezvoltare UAT Chitila UAT Chitila 0,04 mil Buget local
tema 

proiectare

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.1 Adresă A2

Ansamblu memorialistic, obelisc în memoria Eroilor căzuți în 

Primul Război Mondial - susținere, protejare și punere în 

valoare a identității naționale și a patrimoniului cultural

UAT Chitila UAT Chitila 0,98 mil
Elaborare tema de 

proiectare

Fonduri 

guvernamenta

le

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. propunere experți
Reabilitarea si modernizarea drumurilor  locale, precum si 

a zonelor adiacente acestora
UAT Chitila UAT Chitila

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

MAGURELE

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.2 Adresă A2 Creşa cu program de zi – 3 grupe (1-3 ani) POR - SMIS 124564 UAT Măgurele UAT Măgurele 1 mil POR

2.1.2 Adresă A2 Construire grădinița cu program prelungit POR - SMIS 124563 UAT Măgurele UAT Măgurele 0,7 mil POR

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.3. AdresăA3 Complex Sportiv Măgurele UAT Măgurele UAT Măgurele CNI Idee



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

OTOPENI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)
1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.2. consultare primar Realizare gradinita cu program prelungit

2.1.1. consultare primar Reabilitare școală

2.1.3. consultare primar Extindere liceu teoretic SF/PT

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.4.2. consultare primar Realizare locuinte pentru tineri

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.1./3.1.2. consultare primar Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare

3.2.2. consultare primar
Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice din orașul 

Otopeni
UAT Otopeni UAT Otopeni 5 mil Idee proiect

3.2.3. consultare primar Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)



3.2.4. consultare primar Extinderea retelei de distributie a energiei electrice

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.2.2. consultare primar Realizare drumuri de legatura (conf. propunere trama stradala)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



5.2.3. consultare primar Modernizare strazi

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3. consultare primar Eficientizare energetica a blocurilor de locuinte

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

PANTELIMON

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.4.2. Adresă A2 Construire locuințe sociale, orașul Pantelimon, județul Ilfov UAT Pantelimon UAT Pantelimon 8,4 mil
Buget local și alte 

surse
SF

3.1.2 Adresă A2

Realizare rețele de canalizare pluvială - Etapa 2, subtraversare 

CF și Șoseaua de Centură KM 17+670,62 - lac Tanganu, oraș 

Pantelimon, județul Ilfov

UAT Pantelimon UAT Pantelimon 0,4 mil
Buget local și alte 

surse
SF

3.1.2 Adresă A2
Extindere rețea de canalizare pluvială pe străzile intr. Răscoalei 

și strada Câmpului, oraș Pantelimon, jud. Ilfov
UAT Pantelimon UAT Pantelimon 0,16 mil

Buget local și alte 

surse
SF

3.1.1/ 3.1.2 Adresă A2

Rețele edilitare în oraș Pantelimon, județul Ilfov pe străzile: 

Afinului, Brândușei, Dumitru N. Dumitru, De. 281, Bufniței, 

Colibri, Lopătarului, Măceșului, Sibiu, Struțului, Phoenix, 

Stârcului și Flamingo

UAT Pantelimon UAT Pantelimon 0,99 mil
Buget local și alte 

surse
SF

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1 Adresă A2

Extindere iluminat public pe un număr de 21 străzi și 

modernizare iluminat public Parc Livezilor în orașul Pantelimon, 

jud. Ilfov

UAT Pantelimon UAT Pantelimon 1,8 mil
Buget local și 

fonduri europene
SF / Licitație

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.1 Adresă A2

Lucrări de amenajare și reparații trotuare B-dul Biruinței 

(grădinița oraș Pantelimon - sens giratoriu Selgros), Oraș 

Pantelimon, județul Ilfov

UAT Pantelimon UAT Pantelimon 2,5 mil
Buget local și alte 

surse
SF

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.3. AdresăA3 Stadion Pantelimon - oraș Pantelimon, jud. Ilfov, str. Răscoalei UAT Pantelimon UAT Pantelimon 8,5 mil
Buget local și alte 

surse
Idee

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)



8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3. AdresaA3 Reabilitare 14 blocuri în orașul Pantelimon, jud. Ilfov UAT Pantelimon UAT Pantelimon 2,8 mil
Buget local și alte 

surse
Idee

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

POPEȘTI LEORDENI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.1

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-Leordeni, 

jud. Ilfov 2016 - 2022

Reabilitarea, dotarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ 
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Buget local



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.2.3.

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-Leordeni, 

jud. Ilfov 2016 - 2022

Formarea continuă a cadrelor didactice şi resurselor umane din 

unităţile de învăţământ 

UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Bugetul local

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.1.

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022

Cabinete medicale/medic în şcoli şi grădiniţe 
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Bugetul local, 

Bugetul judeţului, 

Bugetul de stat 

2.4.1. Centru comunitar al persoanelor în vârstă
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Fonduri UE - 

POR, Bugetul de 

stat, Bugetul local, 

programe 

naționale

2.4.2. Construirea de locuinţe sociale
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Bugetul local, 

bugetul de stat 

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.1/3.1.2

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022

Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Fonduri 

structurale, 

bugetul local, 

resurse ale 

populaţiei şi 

agenţilor 

economici, 

resurse 

guvernamentale

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-Leordeni, 

jud. Ilfov 2016 - 2022 



4.1.1. Piața în orașul Popești-Leordeni (Complex Agroalimentar) 
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Bugetul local

4.1.2. Amenajare şi reamenajare parcuri şi locuri de joacă
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Bugetul local

4.1.1. Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Bugetul local

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Patrimoniul 

construit (tangibil); 4.2.2. Patrimoniul 

intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. PMCA 2020
Plantarea unei liziere de arbori în zona depozitului de deșeuri 

Glina

UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni 0,3 mil

4.4.3. Sală de sport 
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Bugetul local, 

bugetul judeţului, 

bugetul de stat; 

POR

4.4.1. Centru cultural
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni Buget local -POR

4.4.3. Centru de sport polivalent
UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Fonduri UE , 

Bugetul de stat

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri 

locale/comunale)

5.2.3.

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022 

Reabilitarea drumurilor orăşeneşti / Sistem de indicatoare 

cu denumirile străzilor, de intrare/ieşire din localitate şi 

semne de circulaţie /Extinderea sistemului de 

monitorizare video a drumurilor orăşeneşti 

UAT Popești-

Leordeni
UAT Popești-Leordeni

Bugetul local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri structurale 

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022 

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022 



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități

5.4.2 Amenajarea unor trasee de cicloturism 

(care să fie utilizate și pentru navetism)

5.4.3 Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV

5.4.4 Promovarea mijloacelor de transport 

nemotorizat

5.4.1.

Strategia privind 

dezvoltarea durabilă a 

oraşului  Popeşti-

Leordeni, jud. Ilfov 2016 - 

 2022 

Pistă pentru biciclete
UAT Popesti-

Leordeni
UAT Popesti-Leordeni

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 



8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

VOLUNTARI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)



2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1.2. Fișă proiect Voluntari Staţie de epurare în oraşul Voluntari UAT Voluntari UAT Voluntari 113 mil SF

3.1.1./3.1.2

.
Fișă proiect Voluntari

Delimitare, înfiinţare reţea de apă şi canalizare menajeră, 

asfaltare pe Bulevardul Octavian Goga în oraşul Voluntari
UAT Voluntari UAT Voluntari 36 mil SF

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. Fișă proiect Voluntari Amenajarea Văii Saulei UAT Voluntari UAT Voluntari 1,8 mil SF

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2.1. Fișă proiect Voluntari Pasaj peste calea ferată pe Şoseaua Petricani
UAT 

Voluntari/PMB
UAT Voluntari/PMB 17 mil

5.2.1. Fișă proiect Voluntari Pasaj peste calea ferată pe BD. Eroilor(fosta Andronache)
UAT 

Voluntari/PMB
UAT Voluntari/PMB

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități

5.4.2 Amenajarea unor trasee de cicloturism 

(care să fie utilizate și pentru navetism)

5.4.3 Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV

5.4.4 Promovarea mijloacelor de transport 

nemotorizat

5.5 Creșterea siguranței în trafic 

5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente

5.5.2. Educație rutieră

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

1 DECEMBRIE

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.1.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea și dotarea unui centru de afaceri 1.2 mil POR/FEDR idee

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extindere, modernizare și dotare școală 1.5 mil POR/FEDR SF/PT

2.1.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea și dotarea unui after school 0.3 mil PNDR/FEADR SF

2.1.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Modernizarea, reabilitarea grădiniței nr. 2 0.2 mil MDRAP

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.2.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020

Reabilitarea clădire și amenajarea unui centru de învățământ 

dual
0.5 mil POSDRU/FSE

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea și dotarea unei policlinici 1.5 mil POR/FEDR idee

2.4.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea și dotarea unui complex social 1 mil Min. Muncii

2.4.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea de locuințe sociale (100 apartamente) 1.1 mil

2.4.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construire locuințe pentru specialiști (20 apartamente) 0.22 mil

3.1.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extinderea și modernizarea rețelei publice de alimentare cu apă 1.6 mil PNDR/FEADR

în 

implementare

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.1.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extinderea și modernizarea sistemului public de apă uzată 4.8 mil PNDR/FEADR

în 

implementare

3.2.4.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extinderea și modernizarea rețelei publice de energie electrică 4.1 mil POSCCE/FEDR SF

3.2.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extinderea și modernizarea rețelei publice de iluminat 1.2 mil PNDR/FEADR SF

3.2.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Extinderea rețelei publice de alimentare cu gaz 2.5 mil POSCCE/FEDR

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Amenajarea de zone verzi în spațiile dintre blocuri 0.4 mil MDRAP

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.1. propunere experți
Reabilitare clădire anexă la Biserica Adormirea Maicii Domnului 

și amenajare bibliotecă

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. propunere experți Igienizarea/decolmatarea râului Sabar

UAT 1 

Decembrie, 

Apele Române, 

CJ Ilfov

4.4.1.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Reabilitarea și dotarea unui centru cultural 1.2 mil MDRAP idee

4.4.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Construirea și dotarea unei săli de sport 0.4 mil MDRAP achiziție SF

4.4.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Reabilitarea bazei sportive și modernizarea terenului de sport 1.1 mil MDRAP

4.4.4.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Amenajarea unor locuri de campare și agrement 0.25 mil PNDR/FEADR

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2.2. propunere experți Drum de legătură între DN5 și DJ 401A
UAT 1 Decembrie, 

Copăceni, Vidra

5.2.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Modernizarea drumurilor de interes local - străzi interioare 2 mil PNDR/FEADR

in 

implementare

5.2.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 4.9 mil PNDR/FEADR

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1.2.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020

Construirea unei unități de energie regenerabilă (parc 

fotovoltaic)
2 mil POSCCE/FEDR

8.1.3.
Planul de dezvoltare locală 

2014-2020
Reabilitare termică blocuri de locuințe 1.7 mil POR/FEDR

în 

implementare

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

AFUMATI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.1.3. consultare primar Realizare centru de afaceri

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1. consultare primar
Extinderea capacitatii infrastructurii scolare prin etajarea a 3 

scoli si constructie afterschool

2.1.2. consultare primar Extindere/etajare gradinita cu program prelungit

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.2. consultare primar Realizare policlinica

2.4.1. consultare primar Realizare centru social de urgenta

2.4.2. consultare primar
Dezvoltarea infrasructurii pentru realizare locuinte pentru tineri 

(7 ha)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.1/3.1.2 consultare primar Extindere infrastructură tehnico-edilitară în zona industriala

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1. consultare primar Eficientizarea energetica a retelei de iluminat public (LED)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1.2. consultare primar Amenajare parc 3000 mp

4.1.2. consultare primar Amenajare spatii verzi de-a lungul DN

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.1. consultare primar Reabilitarea zidurilor de incinta la Curtea Domneasca

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.2. consultare primar Realizare biblioteca

4.4.3. consultare primar Realizare baza sportiva, inclusiv bazin de inot

4.4.3. consultare primar Realizare 2 Sali de sport

5.1.2. consultare primar
Realizarea a 2 giratorii (aprobate de CNAIR) si 3 pasarele 

pietonale pe DN2
AC

5.1.2. consultare primar Realizare pasarela pietonala peste CF

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1.3. consultare primar
Realizare centura partiala (legatura centurii vechi a 

Bucurestiului cu DN2)

5.2.2. consultare primar
Modernizare drum comunal str. Aurel Vlaicu - legatura dintre 

DN2 si str. Moara Domneasca

5.2.3. consultare primar Reabilitare drumuri comunale in zona industriala

5.2.3. consultare primar Realizare podete si trotuare pe 3 strazi

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5 Creșterea siguranței în trafic 

5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente

5.5.2. Educație rutieră

6.1.4. consultare primar
Constructie sediu primarie prin finalizarea unei structuri 

existente

6.1.4. consultare primar Reabilitare sediu pentru situatii de urgenta

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

BALOTEȘTI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)



2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2
Infiintarea/reabilitarea spatiilor verzi existente la nivelul 

comunei
UAT Balotești UAT Balotești buget local



4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3.
Reabilitarea si modernizarea drumurilor  comunale, 

precum si a zonelor adiacente acestora
UAT Balotești UAT Balotești

Buget de stat, 

buget local



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.4.2. Traseu de biciclete ce leaga obiectivele turistice din comună UAT Balotești UAT Balotești buget local

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)



7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

BERCENI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Construire scoala UAT Berceni UAT Berceni

2.1.2.

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Construire gradinita si cresa UAT Berceni UAT Berceni

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.1

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Realizare dispensar si cabinet de medicina de familie UAT Berceni UAT Berceni

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.1/3.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare (in 

continuare)
UAT Berceni UAT Berceni SF

3.2.3

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Extindere retea de alimentare cu gaze naturale UAT Berceni UAT Berceni

3.2.1./3.2.

4.

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Extindere retea electrica si retea de iluminat public UAT Berceni UAT Berceni

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1.2 Extinderea parcului UAT Berceni UAT Berceni

4.1.1 Amenajare locuri de joaca pentru copii UAT Berceni UAT Berceni

4.1.2 Amenajare trotuare si spatii verzi stradale UAT Berceni UAT Berceni

4.1.3. Modernizare sistem de supraveghere video UAT Berceni UAT Berceni

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.1. propunere experti
Conservarea si punerea in valoare a unor cladiri cu 

arhitectura traditionala
UAT Berceni UAT Berceni

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Dezvoltarea zonelor de agrement prin valorificarea salbei 

de lacuri si prin regularizare si igienizare Valea Culii 
UAT Berceni UAT Berceni

4.4.3.
Reabilitarea si dezvoltarea bazei sportive (terenuri de 

sport)
UAT Berceni UAT Berceni

4.4.3. Construire bazin de inot UAT Berceni UAT Berceni

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)



4.4.1 Construire casa de cultura UAT Berceni UAT Berceni

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.1.2
Pasaj rutier intersecția DNCB-DJ 401 (Berceni) 

în lucru

Ministerul 

Transporturilor 

/ CNAIR / 

Primăria 

Berceni

UAT Berceni 146 mil

5.2.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Modernizare drumuri de interes local (aprox. 30 km) UAT Berceni UAT Berceni

5.2.2. propunere experti Realizare drum ocolitor catre Vidra (centura comunei) UAT Berceni UAT Berceni

5.2.1. propunere experti Extindere drum judetean intre Berceni si Vidra catre A2 CJ Ilfov UAT Berceni

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1.3. consultare CL Infiintarea societatii de gospodarie comunala UAT Berceni UAT Berceni

6.1.3. consultare CL Infiintarea politiei locale UAT Berceni UAT Berceni

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



6.1.3. consultare CL Dezvoltarea clubului sportiv UAT Berceni UAT Berceni

6.1.3. consultare CL
Dezvoltarea capacitatii primariei pentru proiecte de 

investitii (serviciile de urbanism si fonduri europene)
UAT Berceni UAT Berceni

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice prin 

lucrari de acoperire cu panouri solare   
UAT Berceni UAT Berceni

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

8.2.4.

Strategia de dezvoltare 

locala a comunei 

Berceni, judetul Ilfov 

pentru perioada 2014-

2020

Construire remiza pompieri si statie de ambulanta UAT Berceni UAT Berceni

BRANESTI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1 Adresă A2
Atelier școală, laborator didactic, parc dendrologic Colegiul 

Silvic Theodor Pietraru
UAT Brănești UAT Brănești 0,97 mil

POR 2014-2020 și 

buget local

Acceptat la 

finanțare, dar 

trecut pe lista 

de rezervă, 

din cauza 

fondurilor 

insuficiente

2.1.2 AdresaA3 Construire creșă pentru copii UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

2.1.2 Adresă A2 Construire grădiniță cu program prelungit UAT Brănești UAT Brănești 1,2 mil Buget local
Studiu de 

fezabilitate

2.1.3 Adresă A2
Modernizare, dotare laboratoare didactice – ateliere scolare si 

construire seră didactică Liceul Tehnologic Cezar Nicolau
UAT Brănești UAT Brănești 0,5 mil

POR 2014-2020 și 

buget local

Acceptat la 

finanțare, dar 

trecut pe lista 

de rezervă, 

din cauza 

fondurilor 

insuficiente

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3.1 AdresaA3 Dispensar uman sat Islaz UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)



2.3.2 AdresaA3 Policlinică în sat Brănești UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.2 Adresă A2
Extindere rețele de canalizare menajeră în sat Vadu-Anei, 

comuna Brănești
UAT Brănești UAT Brănești 1,2 mil Buget local

Studiu de 

fezabilitate 

3.2.1 Adresă A2
Extindere rețele de iluminat public de joasă tensiune în comuna 

Brănești
UAT Brănești UAT Brănești 0,77 mil

MDRAP și buget 

local

Cerere de 

finanțare

3.2.4. AdresaA3 Stație de transformare a energiei electrice de înaltă tensiune UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

3.2.4. AdresaA3 Extindere rețele electrice străzi în comuna Brănești UAT Brănești UAT Brănești 0,2 mil Buget local și ENEL Idee

3.3.1. Adresa A2 Hala de sortare materiale reciclabile în comuna Brănești UAT Brănești UAT Brănești 0,44 mil Buget local
Studiu de 

fezabilitate

3.3.1. Adresa A2 Stație de compost în comuna Brănești UAT Brănești UAT Brănești 0,56 mil Buget local
Studiu de 

fezabilitate

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)



4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.3. AdresăA3 Bazin de înot sat Brănești UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

4.4.4. AdresăA3 Camping rulote în sat Vadu-Anei UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.1.1 SD 2020/Adresa A2
Realizare pasaj rutier intre DN 3 – Halta CFR sat Brănești – A2, 

inclusiv racord A2 (considerând că racordul e DN)

CJ Ilfov, Consiliul 

Local Brăneşti, 

Ministerul 

Transporturilor

UAT Brănești 6,4 mil
Buget local/alte 

surse

SF pentru 

racord A2

5.2.3 Adresa A2 Modernizare strazi in comuna  Branesti – strada Soarelui UAT Brănești UAT Brănești 0.77 mil Buget local SF

5.2.3 Adresa A2 Reabilitare drumuri in comuna Branesti UAT Brănești UAT Brănești 0,85 mil Buget local PT

5.2.3 Adresa A2 Modernizare strazi in comuna Branesti – Sat Islaz UAT Brănești UAT Brănești 0,47 mil Buget local PT

5.2.3. AdresaA3 Centură ocolitoare sat Brănești UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

5.2.3. AdresaA3 Pasaj peste autostrada A2 în dreptul satului Vadu-Anei UAT Brănești UAT Brănești Buget local Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.3.3. Adresa A2
Amenajare statii auto, benzi de incadrare si giratii auto, 

zona Izlaz-Branesti, DN3 – 24 Ianuarie si str. Negru-Voda
UAT Brănești UAT Brănești 1,3 mil Buget local DALI

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.4.2. Adresa A3 Pista biciclete intre satul Islaz si Branesti UAT Brănești UAT Brănești Buget local idee

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CERNICA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.3.2.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Valorificarea obiectivelor turistice prin dezvoltarea unor 

trasee turistice, care sa includa monumente existente la 

nivelul comunei, dar si obiectivele turistice existente la 

nivelul comunelor din proximitatea acesteia.

UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragerea de 

investitori.

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.3

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Dezvoltarea,extinderea si modernizarea unitatilor de 

invatamant secundar 
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale , 

atragere de 

investitori. 



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.1.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Dezvoltarea,extinderea si modernizarea unitatilor clinice 

de tip dispensar
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor. 

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Construirea/modernizarea structuriloe soaciale destinate 

sprijinirii persoanelor varstnice
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Realizare/infiintare retea de colectare, canalizare si 

evacuare a apelor pluviale
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale 

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Dezvoltarea/modernizarea retelei de iluminat public UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale.



3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Infiintarea/reabilitarea spatiilor verzi existente la nivelul 

comunei
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor. 

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.2.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Masuri active de sprijinire a activitatilor mestesugaresti si 

a altor activitati traditionale
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale.

4.3.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Amenajarea iazurilor, baltilor, si a altor modalitati de 

management controlat al resurselor naturale.
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale,at

ragere fonduri.

4.3.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Amenajarea pepinierelor agricole si piscicole UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale,at

ragere fonduri.

4.4.1.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Dezvoltarea, extinderea si modernizarea caminelor si 

bibliotecilor comunale
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor 

4.4.4.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Amenajarea zonelor de picnic si agrement UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitor

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Reabilitarea si modernizarea drumurilor  comunale, 

precum si a zonelor adiacente acestora
UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furznizor. 

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)



7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  Cernica, 

judetul Ilfov 2014-2020

Anveloparea termica a locuintelor populatiei UAT Cernica UAT Cernica

Fonduri europene 

nerambursabile,fo

nduri 

guvernamentale

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CHIAJNA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.2.1. consultare primar Incubator de afaceri - servicii de consultanta antreprenoriala UAT Chiajna UAT Chiajna

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)



2.1.1 consultare primar
Reabilitare/ modernizare scoala, realizare constructie after-

school 
UAT Chiajna UAT Chiajna

2.1.3 consultare primar Reabilitare/modernizare liceu tehnologic UAT Chiajna UAT Chiajna

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.2.2 consultare primar Parteneriat pentru formare profesionala pentru adulti UAT Chiajna UAT Chiajna

2.3.2. consultare primar Reabilitarea, modernizarea și extinderea policlinicii UAT Chiajna UAT Chiajna

2.3.3. consultare primar Realizarea unui spital de interes zonal UAT Chiajna UAT Chiajna

2.4.2. propunere experti Realizare locuinte sociale (30 apartamente) UAT Chiajna UAT Chiajna

2.4.1. propunere experti Centru social rezidential UAT Chiajna UAT Chiajna

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. consultare primar Amenajarea (taluzarea si dalarea) cursului Dambovitei UAT Chiajna UAT Chiajna

4.4.2. consultare primar
Crearea unui centu multifunctional (incluzand biblioteca, 

spatii expozitionale, etc.)
UAT Chiajna UAT Chiajna

4.4.2 consultare primar Organizare festival anual legat de zilele comunei UAT Chiajna UAT Chiajna

4.4.3. consultare primar Reabilitare/ extindere sala de sport si stadion UAT Chiajna UAT Chiajna

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3 consultare primar
Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inlcusiv 

montare rigole, consolidări maluri etc. (50 km)
UAT Chiajna UAT Chiajna

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.3.3. consultare primar
Îmbunătățirea serviciilor de transport pentru persoanele din 

satele componente /Retea de microbuze
UAT Chiajna UAT Chiajna

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare;  finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

cofinanțări din 

bugetul local 

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități

5.4.2 Amenajarea unor trasee de cicloturism 

(care să fie utilizate și pentru navetism)

5.4.3 Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV

5.4.4 Promovarea mijloacelor de transport 

nemotorizat

5.4.2. consultare primar Construcţia de piste de biciclete UAT Chiajna UAT Chiajna

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1.4. consultare primar Informatizarea administrației publice locale UAT Chiajna UAT Chiajna

6.1.3. consultare primar
Îmbunătățirea capacității administrației publice locale 

pentru accesarea Fondurilor Structurale
UAT Chiajna UAT Chiajna

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare;  finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

cofinanțări din 

bugetul local 

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.1.4. consultare primar Dervoltarea serviciilor de e-guvernare/e-administatie UAT Chiajna UAT Chiajna

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare;  finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

cofinanțări din 

bugetul local 

6.1.4. consultare primar
Facilitarea accesului în mod gratuit la internet a locuitorilor 

comunei în cadrul bibliotecii 
UAT Chiajna UAT Chiajna

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

finanțări și 

cofinanțări din 

bugetul local 

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3. propunere experti
Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice - 

primarie, liceu 
UAT Chiajna UAT Chiajna

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

8.2.4. consultare primar Construire remiza pompieri si statie de ambulanta UAT Chiajna UAT Chiajna

CIOLPANI

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)



2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.2.

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ciolpani, judetul 

Ilfov, 2016-2020

Realizarea unei policlinici UAT Ciolpani UAT Ciolpani

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

Cofinanțări din 

bugetul local 

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)



4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3.

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ciolpani, judetul 

Ilfov, 2016-2020

Amenajarea cursurilor de apă UAT Ciolpani UAT Ciolpani 

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale; 

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.2.

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ciolpani, judetul 

Ilfov, 2016-2020

Crearea unei expoziții etnografice a comunei UAT Ciolpani UAT Ciolpani 

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

finanțări și 

cofinanțări din 

bugetul local 

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ciolpani,judetul 

Ilfov, 2016-2020

Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inlcusiv 

montare rigole, consolidări maluri etc.
UAT Ciolpani UAT Ciolpani 

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare;  finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

cofinanțări din 

bugetul local 

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități

5.4.2 Amenajarea unor trasee de cicloturism 

(care să fie utilizate și pentru navetism)

5.4.3 Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV

5.4.4 Promovarea mijloacelor de transport 

nemotorizat

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CIOROGARLA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.2 Adresă A2 Construire creșă UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,15 mil Buget local preSF



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1. Adresa A2 Extindere rețea de iluminat public pe străzile nou construite UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,2 mil Buget local preSF

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)



4.1.2. Adresa A2 Construire parc sat Darvari UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,15 mil Buget local preSF

4.1.3. AdresaA3 Implementare sistem video de supraveghere comună UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,25 mil
Buget local; Fonduri 

europene
Idee

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.3. AdresăA3 Construire bază sportivă (terenuri de tenis, handbal etc.) UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,5 mil
Buget local

Fonduri europene
Idee

4.4.1 Adresă A2 Construire casă de cultură UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 0,65 mil Buget local pre SF

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresa A2 Modernizare sistem rutier străzi comunale UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 5 mil Buget local/ MDRAP SF/ licitație

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)



8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.2. Adresa A3 Construire câmp fotovoltaic UAT Ciorogârla UAT Ciorogârla 2 mil
Buget local/ Min. 

Mediului
idee

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CLINCENI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1 Adresă A2 Scoala primară cu 10 săli de clasă UAT  Clinceni UAT  Clinceni 1,5 mil buget local + CJ/FDI

SF/PT/cerere 

finanțare/licita

ție

2.1.1. AdresaA3 After school UAT Clinceni UAT Clinceni 1,5 mil/ centru fonduri europene

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.1.2. AdresaA3 Creșa Olteni UAT Clinceni UAT Clinceni 1,5 mil fonduri europene

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.4.1. Adresă A2 Centrul de bătrâni Clinceni UAT Clinceni UAT Clinceni 0,97 mil buget local + CJ
SF/PT/cerere 

finanțare

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2.3. Adresa A2 Extindere rețea gaze naturale UAT Clinceni UAT Clinceni 0,5 mil Buget local + CJ
SF + cerere 

finanțare

3.2.4. Adresa A2 Extindere rețea electrică UAT Clinceni UAT Clinceni 0,59 mil Buget local + CJ
SF + cerere 

finanțare

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)



3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.3. AdresaA3 Bazin de înot UAT Clinceni UAT Clinceni 1,7 mil MDRAP prin CNI

4.4.3. Adresa A2 Construire sală de sport cu sistem structural de tip tensiostatic UAT Clinceni UAT Clinceni 370.697,84 Buget local + CJ 
SF/PT/ cerere 

finantare

4.4.3. Adresa A2 Sală de sport Clinceni UAT Clinceni UAT Clinceni 2.029.456,03 MDRAP prin CNI
SF/PT/ cerere 

finantare

4.4.3. Adresa A2 Lucrări modernizare stadion UAT Clinceni UAT Clinceni 1.056.722,94 Buget local + CJ 
SF/PT/ cerere 

finantare

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresa A2 Modernizare străzi de interes local faza 2 UAT Clinceni UAT Clinceni 6,3 mil buget local + CJ/FDI

SF/PT/DALI/ 

cerere 

finantare/ 

licitatie

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)



8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

COPACENI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)



2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1.2. Adresa A2 Sistem public de canalizare  str.Pădurii UAT Copăceni UAT Copăceni 0,18 mil  PNDL + Bug.Local
SF, PT - 

Licitaţie

3.1.2. Adresa A2 Racordare branşamente canalizare populaţie UAT Copăceni UAT Copăceni 0,8 mil Bug.Local + CJI SF, PT 

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresa A2 Modernizare str.Brânduşei UAT Copăceni UAT Copăceni 0,18 mil Bug.Local + PNDL SF, PT 



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)



7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CORBEANCA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresa A2

Modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, parcări 

aflate în administrarea CL al Comunei Corbeanca - etapa IV, 20 

străzi

UAT Corbeanca UAT Corbeanca 4,3 mil Buget local/ PNDL
SF/PT/ cerere 

de finanțare

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

CORNETU

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2.3. Adresă A2
Amenajare acostamente, rigole, trotuare și spații verzi Șoseaua 

Alexandriei în sat Buda
UAT Cornetu UAT Cornetu 0,35 mil Buget local SF

5.2.3. AdresaA3 Modernizare drumuri în comuna Cornetu UAT Cornetu UAT Cornetu 0,46 mil Buget local Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

DARASTI ILFOV

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3. AdresaA3 Reabilitare modernizare străzi comuna Dărăști-Ilfov UAT Dărăști-Ilfov UAT Dărăști-Ilfov 4 mil Buget local Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

DASCALU

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1 Adresă A2 Modernizare ilumint public UAT Dascălu UAT Dascălu 0,05 mil SF

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresă A2
„Reabilitarea/ Modernizarea drumuri comunale în comuna 

Dascălu, jud. Ilfov, etapa a – III – a”;
UAT Dascălu UAT Dascălu 1,3 mil SF

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

DOBROIESTI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1 AdresaA3 Construire unități de învățământ sat Fundeni UAT Dobroești UAT Dobroești 0,5 mil fonduri europene Idee

2.1.1./2.1.2 Adresă A2

Modificări interioare CORP CI cu funcțiunea de club educațional 

pentru copii, împrejmuire, amenajări exterioare și desființare 

corpuri C2, C3, C4 și C5, Șoseaua Fundeni, nr. 134, sat Fundeni, 

comuna Dobroești

UAT Dobroești UAT Dobroești 0,9 mil
parteneriat Consiliul 

Județean Ilfov
Elaborare PT

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.4. AdresaA3 Lucrări de înpământare rețele electrice UAT Dobroești UAT Dobroești
Fonduri 

nerambursabile
Idee

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1.2. AdresăA3 Amenajare parcuri Cântecului, Caisului, Albastrelelor, Lămăiței UAT Dobroești UAT Dobroești 0,35 mil Buget CJ, buget local Idee

4.1.2. AdresăA3 Amenajare parc Pantelimon, str. Răscoalei UAT Dobroești UAT Dobroești 2 mil
Buget local și alte 

surse
Idee

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.4. AdresaA3

Achiziționare teren de 15-25 ha în zona fostului extravilan, până 

în gara Pantelimon, pentru construire parc și zonă de agrement 

(Fonduri pentru achiziție teren + implementare soluție și 

construcție)

UAT Dobroești UAT Dobroești
Fonduri 

nerambursabile
Idee

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



4.4.3. Adresă A2 Modernizare Parc-Teren de sport Victor Dumitrescu UAT Dobroești UAT Dobroești 0,37 mil
FEDR/ buget de 

stat/ buget local 

Procedura 

simplificată - 

in desfășurare

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

DOMNESTI



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri și inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri 

industriale, tehnologice și logistice; 

1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare-inovare /parcuri științifice; 

1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului 

de afaceri; 1.1.4. Promovarea județului 

ca destinație de investiții)

1.1.3 consultare primar
Dezvoltare terenuri cu destinația de spații de birouri şi 

comerciale/ incubatoare de afaceri
UAT Domnesti UAT Domnesti

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din 

sectoarele cu valoare adăugată 

ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de 

servicii de informații și consiliere 

antreprenorială 1.2.2. Susținerea 

transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest 

sector (1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor  suport 

pentru activități de turism; 1.3.2. 

Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității 

sectorului agro-alimentar (1.4.1. 

Dezvoltarea infrastructurii suport 

pentru sectorul agro-alimentar; 1.4.2. 

Sprijinirea antreprenoriatului în 

producția autohtonă și ecologică; 

1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.2 consultare primar Construire cresa UAT Domnesti UAT Domnesti SF

2.1.2 consultare primar Construire gradinita cu program normal in satul Teghes UAT Domnesti UAT Domnesti SF

2.1. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de educație (2.1.1. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții creșe și grădinițe; 

2.1.3. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții licee 

tehnologice și profesionale; 2.1.4. 

Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea 

formării continue și a mobilității forței 

de muncă (2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru învățământ dual; 

2.2.2. Susținerea programelor de 

formare continuă pentru adulți/ pe 

toată durata vieții; 2.2.3. Formarea 

continuă a personalului didactic; 2.2.4. 

Atragerea forței de muncă și orientarea 

profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de sănătate (2.3.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție dispensare comunale; 

2.3.2. Construcție/ reabilitare unități 

sanitare de tip ambulatoriu; 2.3.3. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare unități 

sanitare de tip spitalicesc; 2.3.4. 

Sprijinirea inițiativelor private de 

investiții în domeniul sănătății)

2.3.1. consultare primar Realizare dispensar in satul Teghes UAT Domnesti UAT Domnesti

2.4. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii sociale (2.4.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție 

de locuințe pentru tineri, locuințe 

sociale și de necesitate)

2.4.1. consultare primar Centru pentru persoane varstnice (in desfasurare) UAT Domnesti UAT Domnesti SF

3.1. Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare (3.1.1. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă, inclusiv securizarea 

surselor de apă potabilă; 3.1.2. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a 

apelor uzate)

3.2.1/3.2.2

Strategia de dezvoltare a 

comunei Domnesti,jud 

Ilfov 2014-2020

Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 

utilități cum ar fi: rețea distribuție gaze naturale, rețea 

energie electrică (in continuare)

UAT Domnesti UAT Domnesti SF/AC

3.2.4. consultare primar
Extindere retea partiala de iluminat public, Sos. Tudor 

Vladimirescu, str. Crengutei, str. Pinului 
UAT Domnesti UAT Domnesti

3.2. Imbunătățirea sistemelor de 

alimentare cu energie și de 

comunicații (3.2.1. Modernizarea, 

extinderea și eficientizarea energetică 

a rețelelor de Iluminat public; 3.2.2. 

Modernizarea sistemelor de alimentare 

cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție 

a energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)



3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului 

integrat al deșeurilor menajere; 3.3.2. 

Gestiunea corespunzătoare a 

deșeurilor non-menajere, inclusiv 

deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe 

și spații verzi(4.1.1. Amenajarea 

spațiului public - piețe publice, 

scuaruri, zone pietonale, spații dintre 

blocuri și locuri de joacă; 4.1.2. 

Amenajarea de parcuri și spații verzi; 

4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.1 consultare primar  Amenajare piata publica in com. Domnesti UAT Domnesti UAT Domnesti

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. 

Revitalizarea patrimoniului construit; 

4.2.2. Valorificarea patrimoniul cultural 

intangibil)

4.2.1. propunere experti Reabilitare monumente istorice categorie A si B UAT Domnesti UAT Domnesti

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, 

sol; 4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii 

verzi-albastre; 4.3.4. Educație și 

informare în domeniul mediului)

4.3.3. consultare primar
 Amenajarea, înierbarea malurilor râurilor Sabar si 

Ciorogarla 

UAT 

Domnesti, 

Apele Romane

UAT Domnesti

Buget local, 

bugetul de stat, 

bugetul judetului 

4.4.1. consultare primar Realizare camin cultural si biblioteca in satul Teghes UAT Domnesti UAT Domnesti SF

4.4.4. consultare primar Centru multifunctional de agrement UAT Domnesti UAT Domnesti

4.4.3. consultare primar  Realizare sala de scport sala de sport  UAT Domnesti UAT Domnesti licitatie

5.1 Creșterea accesibilității la nivel 

național și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri 

de interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri 

rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.1.2 SD2020

Realizarea pasajului rutier între Bd. Prelungirea Ghencea 

şi DJ 602 (Domnești)

(contractat în execuție)

CJ Ilfov, PMB, 

Primăria 

Domnești

București Sectorul 6 / 

UAT Domnești
33,1 mil

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement/ petrecere a 

timpului liber (4.4.1. Construcție / 

reabilitare / modernizare / dotare 

centre / cămine culturale, biblioteci, 

muzee; 4.4.2. Dezvoltarea agendei 

culturale a județului Ilfov; 4.4.3. 

Amenajare și modernizare a bazelor 

sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.2.3 consultare primar
Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale 

inlcusiv montare rigole,  etc (30 de strazi)
UAT Domnesti UAT Domnesti SF

5.2.3 consultare primar
Reabilitare pod pe str. Ciutaci si realizare 2 poduri noi pe 

str. Industriilor si str. Pietrariei
UAT Domnesti UAT Domnesti

5.2.3 propunere experti
Extindere DC plus trama stradala in continuarea bd. 

Timisoara si Prelungirea Ghencea
UAT Domnesti UAT Domnesti

5.2.3 propunere experti Realizare drum pe malul raului Arges UAT Domnesti UAT Domnesti

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public 

și inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei 

de metrou; 5.3.3 Extinderea și 

optimizarea transportului public 

metropolitan; 5.3.4 Dezvoltarea 

intermodalității la nivel metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare 

pentru deplasări nemotorizate în prima 

coroană de localități; 5.4.2 Amenajarea 

unor trasee de cicloturism (care să fie 

utilizate și pentru navetism); 5.4.3 

Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. 

Educație rutieră)

6.1.4. consultare primar
Îmbunătățirea vizibilității administrației publice locale în 

comunitate
UAT Domnesti UAT Domnesti

6.1.3. consultare primar
Cresterea capacitatii pentru accesarea/implementarea 

programelor de finanțare nerambursabilă
UAT Domnesti UAT Domnesti

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare 

strategică participativă și de control al 

dezvoltării; 6.2.2. Monitorizarea 

proiectelor de dezvoltare)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei 

de drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de 

expansiune; 5.2.3. Modernizare drumuri 

locale/comunale

6.1. Consolidarea capacității 

administrative (6.1.1. Creșterea 

cooperării teritoriale, la nivel 

metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea 

resurselor umane în administrație; 

6.1.3. Comunicarea și transparența 

decizională / informatizare; 6.1.4. 

Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



7.1. Combaterea discriminării 

grupurilor vulnerabile (7.1.1. Asistență 

pentru victimele violenței în familie; 

7.1.2. Creșterea accesibilității 

persoanelor cu dizabilități la bunuri și 

servicii)

SF

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea 

integrată a zonelor afectate de sărăcie; 

7.2.2. Asistență integrată pentru 

comunitățile etnice (comunități de 

romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de 

energie regenerabilă (8.1.1. 

Monitorizarea emisiilor de CO2; 8.1.2. 

Valorificarea resurselor de energie 

geotermală și a altor surse de energie 

regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și 

private)

8.2. Managementul riscurilor și al 

situațiilor de urgență (8.2.1. Realizarea 

planurilor sectoriale pentru gestiunea 

riscurilor; 8.2.2. Protecția împotriva 

riscurilor naturale; 8.2.3. Reabilitarea 

clădirilor aflate în risc seismic; 8.2.4. 

Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

DRAGOMIRESTI VALE

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1.1

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Reabilitarea/infiintarea reteleide distributie apei potabile

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor. 

3.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Reabilitarea/infiintarea retelei de canalizare si colectare a 

apelor uzate menajere si industriale

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor. 

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Dezvoltarea/modernizarea retelei de iluminat public

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale.

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Amenajarea unor noi spatii verzi, scuaruri si aliniamente 

plantate

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furnizor. 

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.2.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Organizarea unor evenimente de promovare a specificului local 

al comunei, respectiv targuri, festivaluri campenesti,zilele 

comunei si a altor manifestari neclasificate anterior.

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerembursabile, 

fonduri 

guvernamentale.

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.4.

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Amenajarea zonelor de picnic si agrement

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitor

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3

Strategia de dezvoltare 

locala a Comunei  

Dragomiresti-Vale, judetul 

Ilfov 2014-2020

Reabilitarea si modernizarea drumurilor satesti, precum si a 

zonelor adiacente acestora

UAT 

Dragomiresti 

Vale

UAT Dragomiresti Vale

Fonduri europene 

nerambursabile, 

fonduri 

guvernamentale, 

atragere de 

investitori, credit 

furznizor. 

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)



6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

GANEASA



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)



2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.2.

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ganeasa,judetul 

Ilfov, 2016-2020

Realizarea unei policlinici UAT Ganeasa UAT Ganeasa

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

Cofinanțări din 

bugetul local 

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.2

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ganeasa,judetul 

Ilfov, 2016-2020

Construirea instalațiilor de epurare/preepurare a apelor uzate 

menajere și industriale
UAT Ganeasa UAT Ganeasa

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare, finanțări 

din fonduri 

guvernamentale; 

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.4.

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ganeasa,judetul 

Ilfov, 2016-2020

Extindere retea iluminat public în comuna Ganeasa UAT Ganeasa UAT Ganeasa 1000000 lei

Fonduri europene – 

PROGRAMUL 

OPERATIONAL 

REGIONAL 2014-

2020 si buget local

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)



4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3

Strategia de dezvoltare a 

comunei Ganeasa,judetul 

Ilfov, 2016-2020

Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inlcusiv 

montare rigole, consolidări maluri etc.
UAT Ganeasa UAT Ganeasa

Finanțări în cadrul 

programelor post 

aderare;  finanțări 

din fonduri 

guvernamentale, 

cofinanțări din 

bugetul local 

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități

5.4.2 Amenajarea unor trasee de cicloturism 

(care să fie utilizate și pentru navetism)

5.4.3 Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV

5.4.4 Promovarea mijloacelor de transport 

nemotorizat

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)



8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

GLINA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri și inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri 

industriale, tehnologice și logistice; 

1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare-inovare /parcuri științifice; 

1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului 

de afaceri; 1.1.4. Promovarea județului 

ca destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din 

sectoarele cu valoare adăugată 

ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de 

servicii de informații și consiliere 

antreprenorială 1.2.2. Susținerea 

transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest 

sector (1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor  suport 

pentru activități de turism; 1.3.2. 

Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității 

sectorului agro-alimentar (1.4.1. 

Dezvoltarea infrastructurii suport 

pentru sectorul agro-alimentar; 1.4.2. 

Sprijinirea antreprenoriatului în 

producția autohtonă și ecologică; 

1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)



2.1. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de educație (2.1.1. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții creșe și grădinițe; 

2.1.3. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții licee 

tehnologice și profesionale; 2.1.4. 

Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea 

formării continue și a mobilității forței 

de muncă (2.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru învățământ dual; 

2.2.2. Susținerea programelor de 

formare continuă pentru adulți/ pe 

toată durata vieții; 2.2.3. Formarea 

continuă a personalului didactic; 2.2.4. 

Atragerea forței de muncă și orientarea 

profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de sănătate (2.3.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție dispensare comunale; 

2.3.2. Construcție/ reabilitare unități 

sanitare de tip ambulatoriu; 2.3.3. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare unități 

sanitare de tip spitalicesc; 2.3.4. 

Sprijinirea inițiativelor private de 

investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii sociale (2.4.1. 

Reabilitare/ modernizare/ dotare/ 

construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție 

de locuințe pentru tineri, locuințe 

sociale și de necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare (3.1.1. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă, inclusiv securizarea 

surselor de apă potabilă; 3.1.2. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a 

apelor uzate)

3.1. Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare (3.1.1. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă, inclusiv securizarea 

surselor de apă potabilă; 3.1.2. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a 

apelor uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de 

alimentare cu energie și de 

comunicații (3.2.1. Modernizarea, 

extinderea și eficientizarea energetică 

a rețelelor de Iluminat public; 3.2.2. 

Modernizarea sistemelor de alimentare 

cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție 

a energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului 

integrat al deșeurilor menajere; 3.3.2. 

Gestiunea corespunzătoare a 

deșeurilor non-menajere, inclusiv 

deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe 

și spații verzi(4.1.1. Amenajarea 

spațiului public - piețe publice, 

scuaruri, zone pietonale, spații dintre 

blocuri și locuri de joacă; 4.1.2. 

Amenajarea de parcuri și spații verzi; 

4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2
Infiintarea/reabilitarea spatiilor verzi existente la nivelul 

comunei
UAT Glina UAT Glina buget local



4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. 

Revitalizarea patrimoniului construit; 

4.2.2. Valorificarea patrimoniul cultural 

intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, 

sol; 4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii 

verzi-albastre; 4.3.4. Educație și 

informare în domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement/ petrecere a 

timpului liber (4.4.1. Construcție / 

reabilitare / modernizare / dotare 

centre / cămine culturale, biblioteci, 

muzee; 4.4.2. Dezvoltarea agendei 

culturale a județului Ilfov; 4.4.3. 

Amenajare și modernizare a bazelor 

sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel 

național și global (5.1.1. Modernizare și 

extindere drumuri de interes național; 

5.1.2. Construcția de pasaje și noduri 

rutiere; 5.1.3. Construcția de șosele de 

centură; 5.1.4. Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Henri 

Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de 

marfă)

5.2.2. propunere trama stradală
Extinderea Splaiul Independentei pana la intersectia cu 

DJ care duce in autostrada
UAT Glina UAT Glina

Buget județean, 

buget local

5.2.3.
Reabilitarea si modernizarea drumurilor  comunale, 

precum si a zonelor adiacente acestora
UAT Glina UAT Glina Buget local

5.2. Optimizarea și completarea rețelei 

de drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene 

(incl poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de 

expansiune; 5.2.3. Modernizare 

drumuri locale/comunale)



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public 

și inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei 

de metrou; 5.3.3 Extinderea și 

optimizarea transportului public 

metropolitan; 5.3.4 Dezvoltarea 

intermodalității la nivel metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare 

pentru deplasări nemotorizate în prima 

coroană de localități; 5.4.2 Amenajarea 

unor trasee de cicloturism (care să fie 

utilizate și pentru navetism); 5.4.3 

Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. 

Educație rutieră)

6.1. Consolidarea capacității 

administrative (6.1.1. Creșterea 

cooperării teritoriale, la nivel 

metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea 

resurselor umane în administrație; 

6.1.3. Comunicarea și transparența 

decizională / informatizare; 6.1.4. 

Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare 

strategică participativă și de control al 

dezvoltării; 6.2.2. Monitorizarea 

proiectelor de dezvoltare)



7.1. Combaterea discriminării 

grupurilor vulnerabile (7.1.1. Asistență 

pentru victimele violenței în familie; 

7.1.2. Creșterea accesibilității 

persoanelor cu dizabilități la bunuri și 

servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea 

integrată a zonelor afectate de sărăcie; 

7.2.2. Asistență integrată pentru 

comunitățile etnice (comunități de 

romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de 

energie regenerabilă (8.1.1. 

Monitorizarea emisiilor de CO2; 8.1.2. 

Valorificarea resurselor de energie 

geotermală și a altor surse de energie 

regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și 

private)

8.2. Managementul riscurilor și al 

situațiilor de urgență (8.2.1. Realizarea 

planurilor sectoriale pentru gestiunea 

riscurilor; 8.2.2. Protecția împotriva 

riscurilor naturale; 8.2.3. Reabilitarea 

clădirilor aflate în risc seismic; 8.2.4. 

Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

GRADISTEA 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.2 AdresaA3 Implementarea sistemului de canalizare, în com. Grădiștea UAT Grădiștea UAT Grădiștea 9,5 mil

Asociere cu Consiliul 

Județean Ilfov / 

Fonduri europene

Idee

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1 Adresă A2 Reabilitare sistem de iluminat public UAT Grădiștea UAT Grădiștea 0,13 mil

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale / Buget 

local

Licitație

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

GRUIU 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.1.1. consultare viceprimar Realizare parc industrial pe autostrada A3 UAT Gruiu UAT Gruiu

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3.1. consultare viceprimar Reabilitare complex Astoria UAT Gruiu UAT Gruiu PPP

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)



1.3.1.
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020

Încurajarea turismului local prin înființarea unui traseu turistic 

pentru biciclete
UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Surse 

atrase/ Alte surse

1.3.1. consultare viceprimar Valorificarea resurselor geo-termale în scop terapeutic UAT Gruiu UAT Gruiu

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.2
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020
Construirea unei școli și after-school UAT Gruiu UAT Gruiu

Ministerul 

Educației/ Buget 

local/ Fonduri 

nerambursabile 

(PNDR) 

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.2.1
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020

Reabilitare spațiu și amenajare laborator pentru învățământ 

dual
UAT Gruiu UAT Gruiu

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.2. consultare viceprimar
Realizarea unei policlinici în Gruiu prin reabilitarea și extinderea 

dispensarului
UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile 

(POR) 

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.4.1. consultare viceprimar
Proiect complex de realizare a unui centru pentru persoane cu 

dizabilități, plus centru social de zi (pentru copiii cu autism)
UAT Gruiu UAT Gruiu 2 mil

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.4. consultare viceprimar Reabilitarea rețelei de distribuție a energiei electrice

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.1.
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020

Amenajarea Centrului Civic, piața centrală și reabilitarea 

clădirilor din centrul comunei 
UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Fonduri 

județene/ Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile 

(PNDR-GAL Vlasia

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.1. consultare viceprimar
Delimitarea zonelor de pădure ce urmează a fi protejate prin 

statutul Natura 2000
UAT Gruiu UAT Gruiu

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.3
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020
Realizare stadion si bază sportivă UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Fonduri 

județene/Alocări 

guvernamentale/ 

Surse atrase



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.1.2.
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020
Amenajare nod acces autostradă A3 la km 36 UAT Gruiu UAT Gruiu

Fonduri județene/ 

Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile 

5.2.3
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020
Construire trotuare pentru pietoni în toată comuna UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Fonduri 

județene/Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile

5.2.3
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020

Modernizarea drumurilor de acces la terenurile agricole și 

refacerea sistemului de irigații
UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile 

(PNDR)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

7.2.2. consultare viceprimar
Elaborare strategii CLLD pentru zona marginalizată din satul 

Lipia și satul Săliștea
UAT Gruiu UAT Gruiu

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3
Strategia de dezvoltare 

locala, Gruiu, 2016-2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează 

școli și grădinițe
UAT Gruiu UAT Gruiu

Buget local/ Alocări 

guvernamentale/ 

Fonduri 

nerambursabile 

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

JILAVA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.2 Adresă A2 Grădiniță - proiect POR UAT Jilava UAT Jilava 1,6 mil POR + buget local

În curs de 

evaluare 

proiect

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)



3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.2.3. AdresaA3 Reabilitare drum Steaua Sudului - Stejarului UAT Jilava UAT Jilava 0,78 mil
Consiliul Județean 

Ilfov + Buget local
Idee

5.2.3. AdresaA3 Reabilitare strada Libertății UAT Jilava UAT Jilava 0,5 mil
Consiliul Județean 

Ilfov + Buget local
Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

MOARA VLASIEI 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.3.1. A3 Reconstrucție moara de apă "Moara Săracă" 0,11 mil buget local idee



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. A2

Lucrări în cadrul Acumulării Piscicole Moara Vlăsiei I, de 

pe Valea Cociovalistea, pe teritoriul arondat comunei 

Moara Vlăsiei (Pod Cartierul Tineretului)

UAT Moara 

Vlăsiei
UAT Moara Vlăsiei 0,11 mil

buget CJ, buget 

local
DALI

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.4. A3
Modernizare și dotare spațiu "Picnic-ul pentru toți" și piste 

de biciclete Izlaz-Laguna Verde

UAT Moara 

Vlăsiei
UAT Moara Vlăsiei 0,11 mil buget local idee



5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3. A2 Lucrări de reparații străzi în comuna Moara Vlăsiei
UAT Moara 

Vlăsiei
UAT Moara Vlăsiei 0,42 mil

buget CJ, buget 

local
în derulare 

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

8.2.1. A2
Construire sediu pompieri și garaj pentru vehicule ale serviciilor 

de urgență - imobil parter

UAT Moara 

Vlăsiei
UAT Moara Vlăsiei 0,11 mil

buget CJ, buget 

local
PT

MOGOSOAIA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)
2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1.2 Adresă A2 Regim ape pluviale „Zona Livadă” UAT Mogoșoaia UAT Mogoșoaia 7,8 mil
În curs de 

execuție

3.1.2 Adresă A2
Sistem de canalizare cu apă în zona de dezvoltare din comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov, Etapa I
UAT Mogoșoaia UAT Mogoșoaia 4,5 mil

În curs de 

execuție

3.1.2 Adresă A2
Sistemul de canalizare pluvială în zona de dezvoltare din 

comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, Etapa I
UAT Mogoșoaia UAT Mogoșoaia 10,7 mil

În curs de 

execuție

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. PMCA 2020
Reîmpădurirea fostei zone de depozitare a deșeurilor și 

amenajarea unui camping
UAT Mogoșoaia UAT Mogoșoaia 0,5 mil

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)



5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 
5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)
5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)



7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 
NUCI

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)



2.1. Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de educație (2.1.1. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ 

dotări/ construcții creșe și grădinițe; 

2.1.3. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții licee 

tehnologice și profesionale; 2.1.4. 

Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare (3.1.1. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă, inclusiv securizarea 

surselor de apă potabilă; 3.1.2. 

Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a 

apelor uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de 

alimentare cu energie și de 

comunicații (3.2.1. Modernizarea, 

extinderea și eficientizarea energetică 

a rețelelor de Iluminat public; 3.2.2. 

Modernizarea sistemelor de alimentare 

cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție 

a energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2
Infiintarea/reabilitarea spatiilor verzi existente la nivelul 

comunei
UAT Nuci UAT Nuci buget local

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel 

național și global (5.1.1. Modernizare și 

extindere drumuri de interes național; 

5.1.2. Construcția de pasaje și noduri 

rutiere; 5.1.3. Construcția de șosele de 

centură; 5.1.4. Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Henri 

Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de 

marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei 

de drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene 

(incl poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de 

expansiune; 5.2.3. Modernizare 

drumuri locale/comunale)

5.2.3. Adresa A2
Servicii de elaborare a documentației pentru avizarea 

lucrărilor de intervenție pentru DC8 Nuci
UAT Nuci UAT Nuci 0,68 mil Buget local + CJ licitatie

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public 

și inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei 

de metrou; 5.3.3 Extinderea și 

optimizarea transportului public 

metropolitan; 5.3.4 Dezvoltarea 

intermodalității la nivel metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare 

pentru deplasări nemotorizate în prima 

coroană de localități; 5.4.2 Amenajarea 

unor trasee de cicloturism (care să fie 

utilizate și pentru navetism); 5.4.3 

Conturarea unei rețele de stații pentru 

încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. 

Educație rutieră)



6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

7.2.1.
Elaborare strategii CLLD pentru zona marginalizată din satul 

Lipia și satul Săliștea
UAT Nuci UAT Nuci

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

PERIS



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.3.2. consultare primar
Valorificarea resurselor de apă termală în scop 

terapeutic/balnear
UAT Peris UAT Peris

1.4.1. consultare primar Depozit pentru colectarea produselor agricole UAT Peris UAT Peris

1.4.3. consultare primar Realizare piață agro-alimentară UAT Peris UAT Peris

2.1.1 consultare primar Reabilitarea și dotarea a 5 școli UAT Peris UAT Peris

2.1.2. consultare primar Reabilitarea și dotarea a 5 grădinițe UAT Peris UAT Peris

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)



2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.1. consultare primar Construcție dispensar UAT Peris UAT Peris

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)



4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.3.3. consultare primar Amenajarea piscicolă oglinzii de apă (inclusiv curățare/dragare) UAT Peris UAT Peris

4.4.1. consultare primar Realizare casă de cultură UAT Peris UAT Peris

4.4.3. consultare primar Realizare 2 săli de sport în școli UAT Peris UAT Peris

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.2.3. consultare primar
Asfaltare drumuri comunale (12 km) și amenajare trotuare în 

toată comuna
UAT Peris UAT Peris

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3 consultare primar Eficientizarea energetică a școlilor și grădinițelor UAT Peris UAT Peris

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

PETRACHIOAIA



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.3 Adresă A2 Infiintare retea distributie gaze naturale
UAT 

Petrachioaia
UAT Petrachioaia 1,6 mil

Fondul de 

dezvoltare si 

investitii

Cerere de 

finantare

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)



4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.3. Adresa A2 Construire Sala de sport
UAT 

Petrachioaia
UAT Petrachioaia 1.080.264,84 MDRAP/ alte surse

Cerere de 

finantare

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)



7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

SNAGOV

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)



1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.3 AdresaA3 Construire Campus Liceu Mihail Kogălniceanu UAT Snagov UAT Snagov Buget de stat/ local Idee

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.1 Adresă A2 Reabilitare zonă Promenadă strada Zambilelor UAT Snagov UATa Snagov 0,25 mil
Buget de stat

Buget local
SF

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.1. AdresăA3 Reabilitare și modernizare Casa de Cultură UAT Snagov UAT Snagov
Buget de stat; Buget 

local
Idee

4.4.3. Adresă A2 Multifuncțională UAT Snagov UAT Snagov Buget local
Studiu de 

fezabilitate

4.4.1. propunere experti Modernizarea colecției publice ”Istorie locală”

CJ Ilfov, UAT 

Snagov, 

Fundația Snagov

UAT Snagov 0,5 mil

Buget CJ Ilfov, buget 

local, buget 

Fundația Snagov, 

finanțări AFCN, alte 

surse

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.1.3. AdresaA3 Anvelopări blocuri de locuințe  (bl P1,P4,P8) UAT Snagov UAT Snagov 0,55 mil
Buget de stat; Buget 

local
Idee

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

STEFANESTII DE JOS

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)



1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1.1 Adresă A2

Modernizare și Consolidare Școala Gimnazială Nr.1,Școala 

Mare, Corpul C1, C2, C3, în Comuna Ștefăneștii de Jos, județul 

Ilfov’

UAT Ștefăneștii 

de Jos
UAT Ștefăneștii de Jos 2,3 mil Buget local

D.A.L.I 

(urmează 

procedura de 

achiziție 

pentru PT + 

execuție)

2.1.1 Adresă A2
Modernizare Școala Gimnazială Nr.1, Școala Mică, Corpul C1 în 

Comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov’

UAT Ștefăneștii 

de Jos
UAT Ștefăneștii de Jos 0,27 mil Buget local

D.A.L.I 

(urmează 

procedura de 

achiziție 

pentru PT + 

execuție)

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



3.1.2 Adresă A2
Realizare rețea de canalizare menajeră pe str. Govora și 

canalizare menajeră pe str.Tg. Jiu

UAT Ștefăneștii 

de Jos
UAT Ștefăneștii de Jos 0,15 mil Buget local

S.F.  (urmează 

procedura de 

achiziție 

pentru PT + 

execuție)

3.1.2 AdresaA3 Rețea de apă, canalizare - extindere
UAT Ștefăneștii 

de Jos
UAT Ștefăneștii de Jos 4,3 mil Buget local Idee

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1 AdresaA3 Eficientizare iluminat public în comuna Ștefăneștii de Jos
UAT Ștefăneștii 

de Jos
UAT Ștefăneștii de Jos 0,75 mil Buget local Idee

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)



4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2.3. Adresa A2
Modernizare infrastructura rutiera pe strada Castanului, in 

Comuna Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov

UAT 

Ștefăneștii de 

Jos

UAT Ștefăneștii de Jos 0,15 mil

Buget de stat 

PNDL + Buget 

local

PT 

(urmeaza 

procedura 

de achizitie 

pentru 

executie)

5.2.3. Adresa A2

Reparatii carosabil, amenajare parcari si trotuare pe 

strada Fagaras, in comuna Stefanestii de Jos, Jud. 

Ilfov’’

UAT 

Ștefăneștii de 

Jos

UAT Ștefăneștii de Jos 1,5 mil Buget local 

D.A.L.I 

(urmeaza 

procedura 

de achizitie 

pentru PT + 

executie)

5.2.3. Adresa A2

Asfaltare străzi: MODERNIZARE STRADA CAMPINA; 

MODERNIZARE STRAZILE SIGHISOARA 1,2,3; 

MODERNIZARE STRADA GOVORA; MODERNIZAREA 

STRADA STADIONULUI; MODERNIZARE STRADA 

SPICULUI ; MODERNIZARE STRADA RESITA; 

MODERNIZARE STRADA RESITA ; MODERNIZARE 

STRADA FREZIILOR;MODERNIZARE STRADA 

UAT 

Ștefăneștii de 

Jos

UAT Ștefăneștii de Jos 1,9 mil Buget local 

PT 

(urmeaza 

procedura 

de achizitie 

pentru 

executie)

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.3.3. Adresa A2 Achizitie mijloace transport in comun

UAT 

Ștefăneștii de 

Jos

UAT Ștefăneștii de Jos 1 mil Buget local
studiu de 

oportunitate

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

(5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  5.2.2. 

Reconfigurarea / consolidarea circulațiilor 

rutiere în zonele de expansiune; 5.2.3. 

Modernizare drumuri locale/comunale)



5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

TUNARI 



1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

1.4.3. AdresăA3 Piață en gros și spațiu exterior – sat Dimieni UAT Tunari UAT Tunari 0,3 mil Buget local

2.1.1 / 

2.1.2
AdresaA3 Grădiniță și școală – comuna Tunari UAT Tunari UAT Tunari

2.1.2 Adresă A2 Grădiniță - cartierul Tineretului UAT Tunari UAT Tunari 0,37 mil Ministerul Educației PT

2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar



2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.3.1. AdresaA3 Cabinet medical/farmacie și spațiu primărie – sat Dimieni UAT Tunari UAT Tunari

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

2.4.2. Adresă A2 Case sociale UAT Tunari UAT Tunari 0,96 mil MDRAP SF

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)

3.2.1 Adresă A2
Reabilitare, extindere iluminat public. (Înființare iluminat public 

Cartierul Tineretului.) Proiectare și execuție
UAT Tunari UAT Tunari 0,44 mil Buget local SF

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.2.1 AdresăA3 Lăcaș de cult- sat Dimieni UAT Tunari UAT Tunari



4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4.1. AdresaA3 Arhivă și parc -sat Dimieni UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.1. AdresaA3 Teatru, spații comerciale și parc – comuna Tunari UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.4. AdresăA3 Club de echitație – comuna Tunari UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.3. AdresăA3 Zonă terenuri sportive -  sat Dimieni UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.3. AdresăA3 Club sportiv extindere– comuna Tunari UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.3. AdresăA3 Zonă terenuri sportive – comuna Tunari UAT Tunari UAT Tunari Idee

4.4.1 Adresă A2 Casa de cultură UAT Tunari UAT Tunari 1,2 mil CNI execuție

4.4.3. Adresă A2 Lucrări de construcție clădire multifuncțională P+2 Club Sportiv UAT Tunari UAT Tunari 784210,52 PNDL II și Buget local SF

5.1 Creșterea accesibilității la nivel național 

și global

5.1.1 Modernizare și extindere drumuri de 

interes național; 

5.1.2 Construcția de pasaje și noduri rutiere

5.1.3 Construcția de șosele de centură 

5.1.4. Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Henri Coandă)

5.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transport de marfă

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3. Adresa A3 Două poduri peste canalul Anif UAT Tunari UAT Tunari Idee

5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)



5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1.4. AdresăA3 Sediu nou primărie UAT Tunari UAT Tunari idee

6.1.4. AdresăA3 Clădire poliție comunitară + evidența populației UAT Tunari UAT Tunari idee

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Monitorizarea emisiilor 

de CO2; 8.1.2. Valorificarea resurselor de 

energie geotermală și a altor surse de 

energie regenerabilă ; 8.1.3. Eficientizare 

energetică a clădirilor publice și private)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)



8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Realizarea planurilor 

sectoriale pentru gestiunea riscurilor; 8.2.2. 

Protecția împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Reabilitarea clădirilor aflate în risc seismic; 

8.2.4. Creșterea capacității de intervenție 

pentru situații de urgență)

VIDRA

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și 

inovare

(1.1.1. Inființarea de parcuri industriale, 

tehnologice și logistice; 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-inovare /parcuri 

științifice; 1.1.3. Dezvoltarea 

centrelor/incubatoarelor de afaceri și a 

structurilor de sprijinire a transferului de 

afaceri; 1.1.4. Promovarea județului ca 

destinație de investiții)

1.2. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată și încurajarea 

antreprenoriatului (1.2.1. Oferirea de servicii 

de informații și consiliere antreprenorială 

1.2.2. Susținerea transferului tehnologic)

1.3. Valorificarea în scop economic a 

resurselor turistice și dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru acest sector 

(1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor  suport pentru activități de turism; 

1.3.2. Promovarea județului ca destinație 

turistică)

1.4. Creșterea competitivității sectorului 

agro-alimentar (1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii suport pentru sectorul agro-

alimentar; 1.4.2. Sprijinirea 

antreprenoriatului în producția autohtonă și 

ecologică; 1.4.3. Reabilitarea piețelor agro-

alimentare)

2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de educație (2.1.1. Reabilitări/ modernizări/ 

extinderi/ dotări/ construcții școli; 2.1.2. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții creșe și grădinițe; 2.1.3. 

Reabilitări/ modernizări/ extinderi/ dotări/ 

construcții licee tehnologice și profesionale; 

2.1.4. Investiții în infrastructura de 

învățământ universitar

2.1.2. AdresaA3
Înființare grădinițe cu toate dotările necesare și program 

prelungit în satele Vidra, Crețești, Sintești
UAT Vidra UAT Vidra 1 mil Buget local Idee



2.2. Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii, promovarea formării 

continue și a mobilității forței de muncă 

(2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

învățământ dual; 2.2.2. Susținerea 

programelor de formare continuă pentru 

adulți/ pe toată durata vieții; 2.2.3. 

Formarea continuă a personalului didactic; 

2.2.4. Atragerea forței de muncă și 

orientarea profesională a tinerilor)

2.3. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

de sănătate (2.3.1. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare/ construcție 

dispensare comunale; 2.3.2. Construcție/ 

reabilitare unități sanitare de tip 

ambulatoriu; 2.3.3. Reabilitare/ 

modernizare/ dotare unități sanitare de tip 

spitalicesc; 2.3.4. Sprijinirea inițiativelor 

private de investiții în domeniul sănătății)

2.4. Reabilitarea și extinderea infrastructurii 

sociale (2.4.1. Reabilitare/ modernizare/ 

dotare/ construcție de centre sociale; 2.4.2. 

Reabilitare/ modernizare/ construcție de 

locuințe pentru tineri, locuințe sociale și de 

necesitate)

3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (3.1.1. Reabilitare și 

extinderea rețelelor de alimentare cu apă, 

inclusiv securizarea surselor de apă potabilă; 

3.1.2. Reabilitare și extinderea rețelelor de 

canalizare, inclusiv stații de epurare a apelor 

uzate)

3.1.2 AdresaA3 Montare stații de epurare în satele Crețești și Vidra UAT Vidra UAT Vidra 0,25 mil Buget local Idee

3.2.1 AdresaA3 Iluminat public economic și extindere îngropată UAT Vidra UAT Vidra 0,36 mil Buget local Idee

3.2.1 Adresă A2 Extindere rețea iluminat comuna Vidra UAT Vidra UAT Vidra 0,5 mil Buget local SF

3.2.3 Adresă A2 Extindere rețea de gaze în comuna Vidra UAT Vidra UAT Vidra 0,39 mil Buget local PT

3.3. Managementul deșeurilor (3.3.1. 

Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor menajere; 3.3.2. Gestiunea 

corespunzătoare a deșeurilor non-menajere, 

inclusiv deșeuri din construcții, deșeuri 

periculoase etc)

3.2. Imbunătățirea sistemelor de alimentare 

cu energie și de comunicații (3.2.1. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea 

energetică a rețelelor de Iluminat public; 

3.2.2. Modernizarea sistemelor de 

alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat; 3.2.3. Extinderea și 

modernizarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale; 3.2.4. Extinderea și 

modernizarea sistemelor de distribuție a 

energiei electrice; 3.2.5. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC)



4.1. Reabilitarea spațiului public/piețe și 

spații verzi(4.1.1. Amenajarea spațiului 

public - piețe publice, scuaruri, zone 

pietonale, spații dintre blocuri și locuri de 

joacă; 4.1.2. Amenajarea de parcuri și spații 

verzi; 4.1.3. Asigurarea siguranței cetățenilor 

în spații publice)

4.1.2. AdresăA3 Construire parcuri în satele Vidra și Crețești UAT Vidra UAT Vidra 0,2 mil Buget local Idee

4.2. Protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural (4.2.1. Revitalizarea 

patrimoniului construit; 4.2.2. Valorificarea 

patrimoniul cultural intangibil)

4.3. Protecția mediului și conservarea 

biodiversității (4.3.1. Protecția și 

valorificarea durabilă a ariilor naturale 

protejate; 4.3.2. Monitorizarea calității 

factorilor de mediu - zgomot, aer, ape, sol; 

4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii verzi-

albastre; 4.3.4. Educație și informare în 

domeniul mediului)

4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și 

de agrement/ petrecere a timpului liber 

(4.4.1. Construcție / reabilitare / 

modernizare / dotare centre / cămine 

culturale, biblioteci, muzee; 4.4.2. 

Dezvoltarea agendei culturale a județului 

Ilfov; 4.4.3. Amenajare și modernizare a 

bazelor sportive și a sălilor de sport; 4.4.4. 

Amenajare de zone de agrement și de 

petrecere a timpului liber)

4.4.1. AdresăA3 Construire Casă de Cultură în satul Sîntești, comuna Vidra UAT Vidra UAT Vidra 0,18 mil Buget local Idee

5.1. Creșterea accesibilității la nivel național 

și global (5.1.1. Modernizare și extindere 

drumuri de interes național; 5.1.2. 

Construcția de pasaje și noduri rutiere; 5.1.3. 

Construcția de șosele de centură; 5.1.4. 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Henri Coandă; 5.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul de marfă)

5.2. Optimizarea și completarea rețelei de 

drumuri secundare

5.2.1 Modernizare drumuri județene (incl 

poduri și pasaje secundare);  

5.2.2. Reconfigurarea / consolidarea 

circulațiilor rutiere în zonele de expansiune; 

5.2.3. Modernizare drumuri locale/comunale

5.2.3. AdresaA3 Asfaltare drumuri comunale Vidra UAT Vidra UAT Vidra 1,4 mil Buget local Idee



5.3 Dezvoltarea transportului 

metropolitan/inclusiv transport public și 

inter-modalitate (5.3.1 Revitalizarea 

transportului feroviar regional și 

metropolitan; 5.3.2 Extinderea rețelei de 

metrou; 5.3.3 Extinderea și optimizarea 

transportului public metropolitan; 5.3.4 

Dezvoltarea intermodalității la nivel 

metropolitan)

5.3.3. Adresa A3 Inființare stații noi STB în comuna Vidra UAT Vidra UAT Vidra 0,6 mil Buget local Idee

5.4. Creșterea atractivității și viabilității 

mijloacelor de transport "verzi" 

(5.4.1 Dezvoltarea unor coridoare pentru 

deplasări nemotorizate în prima coroană de 

localități; 5.4.2 Amenajarea unor trasee de 

cicloturism (care să fie utilizate și pentru 

navetism); 5.4.3 Conturarea unei rețele de 

stații pentru încărcare EV; 5.4.4 Promovarea 

mijloacelor de transport nemotorizat)

5.5. Creșterea siguranței în trafic 

(5.5.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu 

accidente rutiere frecvente; 5.5.2. Educație 

rutieră)

6.1. Consolidarea capacității administrative 

(6.1.1. Creșterea cooperării teritoriale, la 

nivel metropolitan, a cooperării externe, 

schimburi de bune practici cu alte 

administrații ; 6.1.2. Dezvoltarea resurselor 

umane în administrație; 6.1.3. Comunicarea 

și transparența decizională / informatizare; 

6.1.4. Reabilitare/construcție de sedii 

primării și clădiri publice)

6.2. Imbunătățirea managementului 

dezvoltării teritoriale și al coordonării 

investițiilor (6.2.1. Imbunătățirea 

instrumentelor de planificare strategică 

participativă și de control al dezvoltării; 

6.2.2. Monitorizarea proiectelor de 

dezvoltare)

7.1. Combaterea discriminării grupurilor 

vulnerabile (7.1.1. Asistență pentru victimele 

violenței în familie; 7.1.2. Creșterea 

accesibilității persoanelor cu dizabilități la 

bunuri și servicii)

7.2. Regenerarea comunităților 

dezavantajate (7.2.1. Abordarea integrată a 

zonelor afectate de sărăcie; 7.2.2. Asistență 

integrată pentru comunitățile etnice 

(comunități de romi, migranți/refugiați)

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și 

valorificarea durabilă a resurselor de energie 

regenerabilă (8.1.1. Controlul emisiilor de 

CO2; 8.1.2. Energie din surse regenerabile; 

8.1.3. Eficientizare energetică a clădirilor 

publice și private)



8.2. Managementul riscurilor și al situațiilor 

de urgență (8.2.1. Planuri sectoriale pentru 

gestiunea riscurilor; 8.2.2. Lucrări de 

protecție împotriva riscurilor naturale; 8.2.3. 

Clădiri aflate în risc seismic)


