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Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

 

Axa prioritară 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale” 

Domeniul de intervenţie 3.4. „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă 

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea  

 

PROIECT: Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare si Dotare Grup Scolar Dumitru 

Dumitrescu  

SMIS 12335 

 

Durata implementare: 30.12.2011 – 2014 

 

Obiective: 

Cresterea atractivitatii grupului scolar prin crearea conditiilor optime pentru aducerea la 

standarde moderne a infrastructurii de educatie 

 

Rezultate: 

 Reabilitarea si consolidarea unor cladiri (liceu/scoala, laboratoare, ateliere, cantina si sala 

de gimanstica) 

 Amenajari exterioare (terenuri de sport, alei, platforma, retea electrica, spatii verzi) 

 Dotari - echipamente IT si pachete softweare, echipamente pt cabinete si laboratoare) 

 Sistem integrat de protectie si siguranta 

 Sistem de preprare a apei calde prin folosirea energiei neconventionale  

 

Buget: 

Valoare totala: 24.630.482,28 lei 

Valoare finantare nerambursabila : 19.274.489,82 lei 

 

Date de contact: 

Primaria Buftea 

Manager de proiect: Viorica Tudorache, Sef Serviciu IAPI 

Tel: 0318.241.234 

Tel: 0734.330.007 

Email: contact@primariabuftea.ro 
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Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Axa prioritara 1 

Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere. 

Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana" 

Subdomeniul "Centre urbane" 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea in parteneriat cu Consiliul Judetean 

Ilfov 

 

PROIECT: Crearea parcului "Dintre Flori" - amenajarea arhitecturala si peisagistica SMIS 

20918 

 

Durata implementare: 15.02.2013 –2014 

 

Obiectiv: 

Creșterea suprafețelor verzi la nivelul orașului Buftea, prin crearea unui parc în cartierul 

Buciumeni 

 

Rezultate planificate: 

 Îmbunătăţirea indicatorilor de mediu prin crearea a 17.700 mp de spaţii verzi din arealul 

total al parcului. 

 Creşterea accesibilităţii tuturor copiilor la locuri de joacă sigure prin construirea a două 

spaţii de joacă de peste 667 mp, diversificate pe grupe de vârste şi tipologii de activităţi. 

 Construirea unor zone de relaxare pentru adulţi (foişoare) de 440 mp. 

 Creşterea confortului cetăţenilor prin utilarea întregii suprafeţe verzi create cu 155 de 

bănci, 6 leagăne şi 84 de coşuri de gunoi. 

 Asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate a parcului prin construirea a peste 10350 mp 

de alei în interiorul zonei verzi, pentru o bună conectare între spaţiile plantate, locurile de 

joacă şi zonele de relaxare. 

 Crearea a 3 noi locuri de muncă. 

 

Buget: 

Valoare totala: 15.238.361,33lei 

Valoare finantare nerambursabila : 12.059.203,81lei 

 

Date de contact: 

Primaria Buftea 

Manager de proiect: Viorica Tudorache 

Sef Serviciu IAPI 

Tel: 0318.241.234 

Tel: 0734.330.007 

Email: contact@primariabuftea.ro 

mailto:contact@primariabuftea.ro
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Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Axa prioritara 1 

Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere. 

Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana" 

Subdomeniul "Centre urbane" 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea in parteneriat cu Consiliul Judetean 

Ilfov 

 

 

PROIECT: Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si 

prevenirea criminalitatii in orasul Buftea 

SMIS 20920 

 

Durata implementare: 12.2013- 2014 

 

Obiectiv: 

Descurajarea infractionalitatii si cresterea gradului de confort, civilizatie si siguranta. 

 

Rezultate planificate: 

 Supravegherea a 9 zone cu  11 camera video 

 Instalarea a peste 5500 metri de fibra optica 

 Crearea a 22 locuri de munca 

 

Buget: 

Valoare totala: 2.647.758,78 lei 

Valoare finantare nerambursabila : 1.972.269.62 lei 

 

Date de contact: 

Primaria Buftea 

Manager de proiect: Viorica Tudorache 

Sef Serviciu IAPI 

Tel: 0318.241.234 

Tel: 0734.330.007 

Email: contact@primariabuftea.ro 
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Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Axa prioritara 1 

Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere. 

Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana" 

Subdomeniul "Centre urbane" 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea in parteneriat cu Consiliul Judetean 

Ilfov 

 

PROIECT: Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul Flamanzeni, din 

orasul Buftea 

SMIS 20930 

 

Durata implementare: 16.10.2013- 2014 

 

Obiectiv: 

Proiectul își propune dezvoltarea infrastructurii urbane, creșterea suprafețelor verzi la nivelul 

orașului Buftea, prin crearea unei zone verzi de utilitate publică în cartierul Flămânzeni și 

creșterea calității vieții prin grija față de mediul înconjurator. 

 

Rezultate planificate: 

 Creșterea suprafeței de spații verzi și îmbunătățirea calității aerului prin realizarea a peste 

3.600 de mp de zone cu vegetație din arealul total al amenajării (modelare relief, 

amenajări de protecţia mediului) si realizarea 3500 mp de alei; 

 Realizarea instalaţiilor, fântanii şi foişorului, dotare cu  mobilierul urban (75 de bănci și 

peste 30 de coșuri de gunoi), corpuri de iluminat și camere video,  

 Construirea a două spații de joacă pentru copii in suprafata de 350 mp, diversificate pe 

grupe de vârstă și tipologii de activități 

 Construirea unei zone de relaxare de 70 mp.  

 Crearea a 21 noi locuri de muncă 

 

Buget: 

Valoare totala: 5.674.989,12 lei 

Valoare finantare nerambursabila : 4.402.499,87 lei 

 

Date de contact: 

Primaria Buftea 

Manager de proiect: Viorica Tudorache 

Sef Serviciu IAPI 

Tel: 0318.241.234 

Tel: 0734.330.007 

Email: contact@primariabuftea.ro 

mailto:contact@primariabuftea.ro

