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Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a semnat pe data de 2 iunie 2011 

contractul de finanţare nr. 1692 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului.  

 

Valoarea totală este de 9.705.063,16 lei  

din care: 

  

Contribuţia Uniunii Europene:                                          

 6.073.383,89 lei 
 

Contribuţia Guvernului României:                          

 1.258.517,01 lei 
 

Contribuţia Beneficiarului:          

 2.373.162,26 lei 

   Durata de implementare a proiectului: 12 luni 
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LOCALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT   

Cartier Creangă 
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Obiectivul general al proiectului:           

                                

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de coeziune socială, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane în Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti – zona cartier “Ion Creangă” 

 

 

Obiectiv specific: 

 

Îmbunătăţirea gradului de protecţie a mediului 

înconjurător. 
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La data semnării contractului de finanţare suprafaţa alocată 

parcului de 1,96 ha era abandonată şi transformată într-un loc de 

depozitare neautorizată a deşeurilor de către populaţie. 
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Lipsa spaţiilor recreaţionale, 

depozitarea necontrolată a 

deşeurilor care putea conduce la 

punerea în pericol a sănătăţii 

populaţiei prin poluarea mediului 

înconjurător,(aer, sol, pânza freatică) 

şi lipsa siguranţei tranzitării zonei, 

au impus luarea deciziei ca în zonă 

să se dezvolte un parc, decizie ce 

acum se află la faza de 

materializare. 
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Potenţialii beneficiari ai proiectului: 

 

Grupul ţintă este populaţia cartierului, circa 25 000 

locuitori cuprinzând toate categoriile de vârstă.  

Actualmente, suprafaţa de zonă verde aferentă unui 

locuitor este de 20 mp, ceea ce se încadreaza în 

normele europene ( conform Legii nr. 24 / ianuarie 

2007 şi O.U.G. nr. 114 / 17octombrie 2007). 
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Principalele lucrări propuse a fi executate (1): 
 

 

- Reabilitarea fondului vegetal existent şi  

plantări de material dendrologic în suprafaţă 

de 16.500 mp, 

- Alei din nisip stabilizat în suprafaţă de 1.100 mp; 

- Realizarea de amenajări peisagistice cu  

impact vizual; 

 - Realizarea unei instalaţii de iluminat cu  

alimentare solară în lungime de 2 km;  

- Realizarea reţelei de irigaţii automatizate ce va 

permite irigarea a 16.000 mp; 

- Realizarea a 2 spaţii de joacă pentru copii in suprafata 

 de 1045 mp dotate cu leagan pentru copii, labirint,  

casute de joaca etc.;  
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Principalele lucrări propuse a fi executate (2): 
 

- Realizarea de zone de recreere 
 

- Realizarea de piste pentru biciclişti 
 

- Împrejmuire gard din material compozit WPC = 772 ml  şi amplasarea 

 unor portice de acces 8 buc. 
 

- Amplasarea de cismele de apa potabila = 8 buc. 
 

- Amplasarea de grupuri sanitare = 8 buc. 
  

- Amplasarea unui număr de 4 infochioşcuri 

 electronice şi 4 panouri informative 

 si sistem supraveghere video cu 8 camere  
 

 - Dotare cu mobilier de parc de calitate,   

50 bănci, 
 

- Dotarea parcului cu 30 coşuri de gunoi  

cu colectare selectivă 
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Lucrările au început în data de 15 iulie 2011, fiind predat 

amplasamentul şi emis ordinul de începere a lucrării către firma 

care a câştigat licitaţia publică. 

Lucrările se desfăşoară conform graficului de execuţie, cu 

posibilitatea finalizării acestora cu mult mai devreme decât au 

fost preconizate. 

Perioadă contractată de execuţie: 8 luni de la emiterea 

ordinului de începere al lucrărilor, respectiv martie 2012 
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După semnarea contractului de finanţare, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti , în calitate de Beneficiar, a demarat 

toate procedurile de achiziţie publică şi a semnat toate 

contractele cu operatorii economici pentru: 

- servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului; 

- execuţie lucrări  

- achiziţie dotări; 

- dirigenţie de şantier; 

- servicii de informare şi publicitate; 

- servicii de auditare a cheltuielilor 
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Până la acest moment au fost executate următoarele lucrări: 
 

- amenajarea terenului; 
 

- amenajări pentru protecţia mediului constând în igienizarea 

amplasamentului, toaletarea vegetatiei existente, curăţarea şi 

debarasarea vegetaţiei degradate; 
  

- s-au realizat lucrări de infrastructură în proporţie de 80% 

constând în  

reţele de alimentare cu apă, reţea de iluminat public, reţea de 

supraveghere video; 
 

- s-au realizat piste de biciclişti, platforma skateparc, s-au 

amenajat terenuri multisport (692 mp) 
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Prin realizarea proiectului se va asigura o calitate crescută a 

spaţiilor publice, îmbunătăţirea indicatorilor de mediu, astfel 

încât spaţiul verde să funcţioneze ca un nucleu de odihnă şi 

relaxare a cetăţenilor din cartierul Creangă. 
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PROIECTE REGIO AFLATE IN IMPLEMENTARE 

Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 

dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Centre urbane 

• Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului 

- Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)  

 - Amenajarea arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului 

 - Sistem de supraveghere video si management informaţional 

pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

 criminalităţii în arealul Baicului 
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PROIECTE REGIO AFLATE IN IMPLEMENTARE 

Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 

dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Centre urbane 

• Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Creangă 

- Crearea unui parc de utilitate publica în cartierul Ion Creangă  
 

- Sistem de supraveghere video si management  

informaţional  pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în arealul Creangă 
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PROIECTE REGIO AFLATE IN IMPLEMENTARE 

Axa Prioritară 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă 
 

 - Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare a  Colegiului Naţional “Iulia 

Haşdeu” 

 

-Reabilitarea, modernizarea şi echiparea  

infrastructurii educaţionale  

preuniversitare a Liceului teoretic  

“C.A.Rosetti”  
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PRIMARIA SECTORULUI  2 

Str. Chiristigiilor nr. 11-13  

Tel: 021.209.60.00 

Fax: 021.209.62.82  

 


