
Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanţare, perioada de implementare a 

proiectelor 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

proiect 
Solicitant

1
 Obiectiv şi activităţi propuse 

Perioada de implementare Buget proiect 

Anul 

începerii 

Anul 

finalizării 

Valoare 

nerambursabil

ă solicitată 

(VNS)
2
  

(lei) 

Contribuţie 

proprie costuri 

eligibile 

(CPCE)
3
 (lei) 

Costuri 

neeligibile 

(CN)
4
 (lei) 

Total (lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)+(8)+(9 

1 

Modernizarea 

arhitecturala si 

peisagistica a 

Parcului 

Drumul Taberei 

 

Consiliul 

Local al 

Sectorului 6 

Obiectivul general al acestui proiect 

sustine dezvoltarea infrastructurii urbane 

reprezentate de parcul Drumul Taberei. 

Astfel, se doreste cresterea calitatii vietii 

prin cresterea calitatii mediului 

inconjurator, asigurarea conditiilor egale de 

viata, prin imbunatatirea accesibilitatii la 

zone verzi si zone de recreere. Acest proiect 

isi aduce contributia la “Sprijinirea 

dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani 

de crestere” presupuse de Axa 1 si raspunde 

obiectivelor strategice şi priorităţilor de 

dezvoltare strategică ale  cartierului Drumul 

Taberei. 

 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea nediscriminarii, 

tratamentului egal, transparenţei, 

eficienţei utilizării fondurilor publice 

(europene si nationale) precum şi 

asumarea răspunderii  in procesul de 

achizitii publice; 

2. Regenerarea a aproape 7 hectare de 
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spatii verzi, din arealul total al 
parcului; 

3. Construirea a trei spatii de joaca pentru 

copii, diversificate pe grupe de varsta 

si tipologii de activitati; 

4. Utilarea cu peste 320 de banci si peste 

245 de cosuri de gunoi a intregii 
suprafete a parcului; 

5. Modernizarea a peste 25.000 de mp de 

alei din interiorul parcului, pentru o 

buna conectare intre spatiile verzi, 

locuri de joaca si zone de relaxare; 

6. Crearea a 21 de noi locuri de munca. 

 

2 

Achizitionarea 

si instalarea 

sistemului de 

supraveghere 

video  pentru 

creşterea 

siguranţei şi 

prevenirea 

criminalităţii în 

parcul Drumul 

Taberei, Sector 

6, Bucuresti 

 

Consiliul 

Local al 

Sectorului 6 

Obiectivul general al acestui proiect 

sustine creşterea calităţii vieţii prin 

asigurarea condiţiilor optime de viaţă, 

respectiv cresterea securitatii cetăţenilor ce 

viziteaza parcul Drumul Taberei şi crearea 

premiselor de dezvoltare socio-economică a 

cartierului. Acest proiect isi aduce 

contributia la “Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere” 

presupuse de Axa 1 si raspunde obiectivelor 

strategice şi priorităţilor de dezvoltare 

strategică ale  zonei de actiune urbana 

Drumul Taberei. 

Obiective specifice: 

7. Asigurarea nediscriminarii, 

tratamentului egal, transparenţei, 

eficienţei utilizării fondurilor publice 

(europene si nationale) precum şi 

asumarea răspunderii  in procesul de 

achizitii publice; 

8. Descurajarea infractionalitatii din zona 

prin instalarea a 13 de camere de 

supraveghere video; 

9. Cresterea gradului de confort, 

civilizatie si siguranta pentru vizitatorii 

parcului, prin supravegherea a 13 zone 

cu grad ridicat de predispozitie la 

comportamente antisociale si 

infractioniste; 

10. Reducerea poluarii vizuale – prin 

pozarea in subteran a celor peste 2.290 

2010 2011 

 

1.221.485,34 

 

 

24.928,27 

 

 

250.250,00 

 

 

1.496.663,61 

 



m de fibra optica; 

11. Crearea a 22 de noi locuri de munca. 

 

Sub-total 1 (buget proiecte) 55.810.252,36 1.138.984,74 467.530 57.416.767,10 

Costuri implementare Plan integrat       311.000  

TOTAL    57.727.767,10  

 


