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1. Caracterizarea generala a zonei de actiune urbana
1.1.

Identificarea zonei de actiune urbana

Regiunea Bucuresti Ilfov, constituita din orasul Bucuresti - capitala Romaniei si judetul Ilfov, este situata in sudul tarii, in partea centrala a Campiei Romane.
Suprafata totala a Regiunii Bucuresti-Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1%
reprezinta teritoriul administrativ al Orasului Bucuresti si 86,9% al judetului Ilfov.
Cele doua entitati care alcatuiesc regiunea sunt totodata si cele mai mici unitati
teritorial administrative ale Romaniei din punct de vedere al intinderii.
Populatia regiunii, de 2.208.368 locuitori in anul 2005, este distribuita invers
proportional cu dimensiunea celor doua entitati administrative. Orasul Bucuresti este
cea mai mare aglomerare urbana din Romania, populatia sa fiind de 1.924.959
locuitori reprezentand circa 87% populatia regiunii, peste 16% din populatia urbana a
tarii, respectiv circa 9% din populatia totala a Romaniei si avand o densitate de
aproximativ 8.100 locuitori/km2. Populatia judetului Ilfov de 283.409 locuitori
reprezinta numai 13% din totalul regiunii, acesta fiind situat in categoria judetelor
mici ale tarii cu o densitate de aproximativ 180 locuitori/km2. Suprapunandu-se in
intregime unor subunitati ale Campiei Romane, regiunea are un cadru natural relativ
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monoton, in care predomina vaile create de apele curgatoare ce traverseaza
regiunea, numeroase lacuri naturale si artificiale.
Reteaua de localitati a Regiunii Bucuresti-Ilfov era constituita in anul 2005 din
9 orase, 32 comune si 91 sate. Dintre cele 9 orase doar unul singur avea rang de
municipiu (Bucuresti). Ca numar de locuitori se detaseaza Bucurestiul, capitala tarii,
cu 1.924.959 locuitori, urmat de Buftea (circa 20.000) si Otopeni (circa 10.000).
Existenta oportunitatilor face insa ca numarul real al populatiei care locuieste in
regiune sa fie mai ridicat decat cel inregistrat oficial.
Municipiul Bucuresti are o suprafata de 228 km patrati (0.8 % din suprafata
Romaniei),din care suprafata construita este de 70 % . Conform recensamantului din 2008,
Bucurestiul avea un numar de 1943981 locuitori, (putin mai mult de 9% din populatia tarii)
din care 51% reprezinta populatia activa. Din aceasta,18.5% lucreaza in ramura
industriala,18.6% in comert, 12.3% in constructii, 3.4% sunt functionari publici,
5.5% lucreaza in domeniul educatiei si invatamantului, 5.3% in domeniul sanatatii, 3,9% in
activitati financiare, bancare si de asigurari, 14.2% lucreaza in tranzactii imobiliare,
inchirieri si servicii prestate intreprinderilor si 18.3% in alte domenii.
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti este situat in Vestul Capitalei, cu o
suprafata de 39 Km2 (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 ha. si cu
o populatie de peste 360.000 de locuitori,
Teritorial Sectorul 6 este delimitat de:
-

la nord – Calea Giulesti si Calea Plevnei

-

la est – Soseaua Cotroceni si Drumul Sarii

-

la sud – Bulevardul Ghencea

Sectorul 6 se invecineaza:
-

la nord-vest cu sectorul 1 - de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre
Giulesti

-

la sud-vest cu sectorul 5 - de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sarii si Bd.
Ghencea.

-

la est cu judetul Ilfov

Sectorul 6 este al doilea sector ca marime din cadrul municipiului Bucuresti.
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi.
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In cadrul sectorului nu exista gari sau aeroporturi, dar se afla foarte aproape de
sectorul 6 Gara Basarab si Gara de Nord (la 500 m de limita de nord a sectorului 6, in
sectorul 1) si aeroportul Baneasa la 5 km de limita nordica si aeroportul Otopeni la 15
km.

Zona de actiune urbana este identificata cu suprafata cartierului Drumul Taberei.
Acesta este situat in sectorul 6 al Bucurestiului, in partea de Vest-Sud-Vest a
Municipiului. Se invecineaza la Nord cu Cartierul Militari si la Sud cu Cartierul
Ghencea.
Denumirea cartierului Drumul Taberei este legata de trecutul acestor locuri
unde in timpul Revolutiei de la 1821, Tudor Vladimirescu si-a stabilit tabara de
panduri. Platoul intins al Cotrocenilor este legat si de numele lui Aurel Vlaicu, al carui
prim zbor temerar cu avionul construit de el a avut loc la 17 iunie 1910 in aceasta
zona.
Zona de actiune urbana este delimitata astfel: la Nord de B-dul Timisoara (de
la intersectia cu str. Brasov pana la interesctia cu str.Valea Oltului) in Vest str. Valea
Oltului, in sud Prelungirea Ghencea (de la intersectia cu str. Valea Oltului pana la
intersectia cu str. Raul Doamnei) si B-dul Drumul Taberei (de la intersectia cu str.
Raul Doamnei pana la interesctia cu Str. Brasov) in Est Str. Brasov (de la intersectia cu
Str. Drumul Taberei pana la intersectia cu B-dul Timisoara).
Conditii climaterice
Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat de
masele de aer continental, provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau
variatii excesive de temperatura, de pana la 70°C, intre verile calduroase si iernile
geroase.
Radiatia solara globala este de 125.390 cal/cm2 pe suprafata orizontala,
valoarea maxima a insolatiei inregistrata in iulie, de 18.330 cal/cm 2 iar cea minima in
decembrie, de 3040 cal/cm2 (Gr. Posea, 1984).
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Suprafata activa a intravilanului municipiului Bucuresti este total diferita de
cea a campiei in care se afla situat. Sectorul din Romania cu cea mai mare suprafata
construita, Bucurestiul se caracterizeaza printr-un climat urban reprezentativ.
Suprafata activa, in cea mai mare parte creata de om, are o structura deosebit
de complexa: cladiri cu altimetrii diferite, unitati industriale periferice sau incluse
sectorului, lucii de apa si spatii verzi, retea stradala cu dimensiuni rareori conforme
cu normele de confort urban si orientari foarte variate. Toate acestea determina
numeroase micro si topoclimate urbane.
In raport cu campia limitrofa, spre centrul sectorului, temperatura medie
anuala creste cu aproape 1,5 ºC, evidentiind clar prezenta fenomenului de insula de
caldura urbana. Insula de caldura urbana prezinta variatii sezoniere si diurne sub
raportul valorilor de temperatura si a arealului afectat. Cresterea valorilor termice
catre zona centrala a sectorului s-a amplificat tot mai mult in ultimul secol pe masura
dezvoltarii suprafetelor construite si diversificarii surselor de incalzire.
Precipitatiile atmosferice reprezinta un parametru meteorologic important in
evaluarea topoclimatului, prin efectul de spalare a aerului in stratul inferior, unde se
desfasoara activitati industriale. S-a remarcat ca repartitia teritoriala a precipitatiilor
este variata. Cele mai mari cantitati medii anuale de precipitatii cad deasupra
sectorului, ca urmare a cantitatii ridicate de aerosoli, care sunt mai ales rezultatul
activitatii industriale.
La statia Bucuresti – Filaret, dinamica cantitatilor de precipitatii in perioada
1990 – 1998 a fost caracterizata prin inregistrarea unor valori foarte diferite.
Cantitatile anuale au oscilat intre 369,6 mm in 1990 si 852,6 mm in 1997. O atentie
aparte trebuie sa acordam valorilor cantitatilor lunare. Astfel, pentru acelasi interval,
cea mai mica cantitate de 0,3 mm s-a inregistrat in septembrie 1994 iar cea mai mare
112,8 mm in martie 1993.
Caracteristici hidrologice
Sectorul 6 este strabatut in partea de N-E, de raul Dambovita - afluent al
Argesului, principala sursa de apa potabila din Bucuresti. Deoarece deseori raul
Dambovita se revarsa din matca, provocand mari inundatii, s-a hotarat reamenajarea
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cursului Dambovitei prin lucrari hidrotehnice de amploare care au dus la captarea
apei intr-un mare lac de acumulare de 1,5 km patrati denumit Lacul Morii.
Vegetatie
Teritoriul municipiului Bucuresti se afla in zona padurilor nemorale care era
caracterizata prin:
paduri de cer (Quercus cerris) si garnita (Quercus frainetto), ce ocupau
odinioara mare parte din arealul municipiului Bucuresti de astazi;
paduri de tip sleau de campie alcatuite din stejar pedunculat (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), tei (Tilia tomentosa), carpen (Carpinus
betulus), jugastru (Acer campestris) etc., localizate in sectoare din nordul
si estul sectorului.
Urme ale acestor paduri se regasesc azi, prin arbori izolati multiseculari situati
in interiorul sectorului, dar extinderea in secolele al XVII-XIX-lea a suprafetelor
agricole si apoi a celor construite, a contribuit la indepartarea vegetatiei initiale.
In prezent, vegetatia initiala a fost inlocuita in totalitate, locul acesteia fiind
luat de spatii construite, terenuri virane, cai de comunicatie, spatii verzi etc. Spatiile
verzi cuprind specii de plante care s-au adaptat la climatul urban. Astfel, in
alcatuirea acestora intra specii caracteristice zonei silvostepei (Quercus sp., Tilia sp.
Acer campestre), cat si o serie de specii alohtone care s-au adaptat la climatul urban
(alte tipuri de artar, frasinul, tuia, pinul, molidul, plopul etc.).
Populatia
Numarul total de locuitori la 1 iulie 2002, conform Comisiei Nationale pentru
Statistica era de 376.480, avand o densitate de 10.175 de locuitori pe km patrat.
Astfel, sectorul 6 este aproape de 1,2 ori mai populat decat Capitala in ansamblul sau
(8449 de locuitori pe km patrat la 1 iulie 2002).
La nivelul cartierului Drumul Taberei se inregistreaza un numar de 60.468 de
locuitori, conform Inspectoratului National pentru evidenta Populatiei.
Fata de sectoarele Municipiului Bucuresti, dupa numarul de locuitori, Sectorul 6 se
situeaza pe locul 2, iar ca densitate pe locul 3.
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Exista un numar foarte mare de persoane inactive, iar din cadrul acestora
ponderea cea mai mare o au pensionarii. Ponderea cea mai mare a populatiei ocupate
o reprezinta cea din industria prelucratoare cu 24,5%, comert cu ridicata, cu
amanuntul, hoteluri si restaurante cu 19,3%. Ponderea ce mai mica o reprezinta
populatia

ocupata

in

agricultura,

activitati

financiar-bancare,

asigurari

si

administratie publica.
Tabelul 1 - Dinamica si structura pe sexe
Dinamica si structura pe sexe a populatiei
Sectorului 6

Diferenta (VA)

Diferenta (%)

92

2002

2002/1992

2002/1992

413,446

376,48

-36,966

-8.94%

M

F

M

F

M

F

M

F

195,38

218,066

175,986

200,494

-19,395

-17,572

-9.93%

-8.06%

Tabelul 2 - Sectoarele Municipiului Bucuresti, date comparative
Sector

Populatia (nr.
locuitori)

Suprafata (Km patrati)

Densitatea (locuitori / Km
patrat)

Sector 1

231437

68

3403

Sector 2

360630

30

12021

Sector 3

391235

33

11856

Sector 4

294247

32

9195

Sector 5

272305

28

9725

SECTOR 6

376480

39

10175

Localizarea institutiilor publice si private pe teritoriul zonei de actiune urbana
reprezinta o conditie indeplinita pentru accesul cetatenilor la serviciile publice,
respectiv private.

Tabelul 3 - Prezenta infrastructurii serviciilor urbane:
Domeniu

10|P a g e

Activitati

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

Domeniu

Activitati

1 ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
- Instruirea personalului
- Echipamente IT – hard si soft-ware
- Functionarea in conditii adecvate
a

activitatii

de

administratie

publica

locala

2 INVATAMANT

-Investitii in scoli si gradinite
-Constructie corp laboratoare

3 DOMENIUL CULTURAL SI RELIGIE

-Investitii
-Organizare de evenimente
-Functionarea activitatii culturale
-Intretinere zone verzi

4. DOMENIUL- ASIGURARI SI ASISTENTA
SOCIALA

SERVICII

SOCIALE

-Asigurarea

HANDICAP,

VARSTNICE,

A

A

FAMILIEI

pentru

PENTRU persoanele cu nevoi sociale

PROTECTIA COPILULUI, A PERSOANELOR
CU

fondurilor

-Servicii de asistenta sociala

PERSOANELOR
SI

A

ALTOR

PERSOANE AFLATE IN NEVOIE SOCIALA
5. DOMENIUL- SANATATE

-Realizare

investitii

in

unitati

medicale
-Constructie Policlinica
-Dotare
ambulante cu

statie

de

salvare

si

echipamente de prim

ajutor
6. DOMENIUL- LOCUINTE, SERVICII SI

-Realizare investitii in sistemul de

DEZVOLTARE

alimentare cu apa
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Domeniu

Activitati

A) ALIMENTARE CU APA

-Realizare investitii in sistemul de

B) ILUMINAT PUBLIC

iluminat public stradal

C) LOCUINTE

-Constructie de locuinte

7. DOMENIUL- PROTECTIA MEDIULUI

- Colectare la sursa a deseurilor, la

A) SALUBRITATE

institutiile publice, operatorii economici si

B) CANALIZARE

populatie
- Ssalubrizarea domeniului public
- Investitii in extinderi ale retelei
de canalizare

8.

ALTE ACTIVITATI ECONOMICE

Serviciul voluntariat pentru situatii

- Interventii in ce intra in sfera
situatiilor de urgenta

de urgenta
9.

DOMENIUL- TRANSPORTURI

- investitii in modernizarea strazilor

Sursa: Primaria Sectorului 6

Avand in vedere obiectivele pe care si le-a propus Primaria Sectorului 6
in cursul anului 2008 s-au concretizat prin realizarea urmatoarelor activitati in
domeniile in care primarul si implicit, aparatul pe care acesta il coordoneaza, detin
competente:
1) Administratie;
2) Invatamant;
3) Cultura, recreere si religie;
4) Sanatate
5) Asigurari si asistenta sociala;
6) Locuinte, servicii si dezvoltare
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–

alimentare cu apa;

–

iluminat public;

7) Protectia mediului - salubritate;
- canalizare;
8) Alte activitati economice
- situatii urgenta

9) Transporturi
Statisticile arata o continua crestere a zonei locuite a sectorului in detrimentul
suprafetei agricole si a spatiilor verzi, concomitent cu diversificarea si imbunatatirea
serviciilor puse la dispozitia locuitorilor. Avand in vedere investitiile imobiliare din
ultimii ani, putem estima pentru urmatorii ani o crestere continua, in aceste conditii
localitatea tinzand din ce in ce mai mult sa se extinda spre vest.
Tabelul 4 – Autorizatii de construire eliberate in anul 2008 in sectorul 6

Autorizatii
pentru cladiri
rezidentiale
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

3
15
20
19
38
12
21
10
18
15
11
14

Autorizatii pentru
extinderi la cladiri
rezidentiale existente
2
2
3
6
5
4
6
5
0
0
0
0

Sursa: INS

Cresterea previzibila a suprafetei locuibile si implicit a numarului de locuinte
este un indicator specific pentru Sectorul 6, pentru cartierul Drumul Taberei acest
aspect este mai putin expansiv, datorita desitatii deja mari de locuinte pe kmp.
Exista totusi o posibilitate de dezvoltare a zonei cu caracter rezidential prin
demolarea cladirilor dezafectate (centrale termice etc.) si inlocuirea cu ansambluri
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tip ANL. Organizarea pe verticala domina cartierul Drumul Taberei, organizare
teritoriala care favorizeaza o densitate foarte mare de locuitori. Caracterul de zona
dormitor pe care acest cartier il detine in proportie foarte mare si care se va
intensifica in urmatorii ani va va trebui sustinut de masuri de management si o
infrastructura specifica – siguranta locuitorilor si infrastructura de distractie si
agrement fiind doua aspecte importante pe care o zona precum Drumul Taberei
trebuie sa le indeplineasca.
1.2.

Justificarea alegerii cartierului Drumul Taberei, ca zona de actiune urbana
Alegerea cartierului Drumul Taberei drept zona de actiune urbana2 s-a facut pe

baza analizei factorilor demografici, teritoriali, economici, de mediu si sociali, a starii
infrastructurii si a estimarii impactului implementarii proiectelor cuprinse in planul de
actiune integrat asupra dezvoltarii socio-economice a sectorului.
Cartierul Drumul Taberei face obiectul analizelor efectuate in prezentul Plan
Integrat de Dezvoltare Urbana. Pe acest teritoriu sunt concentrate proiectele ce
urmeaza a fi finantate prin Axa 1 a Programului Operational Regional si care in urma
implementarii vor genera solutionarea simultana a problemelor identificate.
Prioritizarea acestor probleme a fost realizata in parteneriat cu toti actorii locali,3
care au luat parte la procesul de elaborare a planului.
Avand in vedere valentele acestui cartier al Sectorului 6, in care sunt
concentrate cu precadere functiile recreative – Parcul Drumul Taberei, Complexul
Sportiv „Steaua”, culturale – Biserica Sfanta Vineri cat si cele educative – 15
gradinite, 1 cresa, 13 scoli generale, 2 scoli speciale - dintre care una pentru

2

Zona de actiune urbana ( ZAU ) conform Ghidului solicitantului (GS) pentru POR, Axa 1, DMI
1.1” Planuri integrate de dezvoltare urbana” , subdomeniul „Centre urbane” reprezinta „un teritoriu,
areal clar delimitat in cadrul unui oras/ municipiu, de regula contiguu/ fara enclave, identificat pe baza
unor criterii bine stabilite si fundamentate de analizele facute in PIDU, areal unde sunt concentrate
anumite probleme cere – in vederea solutionarii necesita o abordare integrata”. ZAU poate coincide cu
teritoriul administrativ al orasului/municipiului ( GS )
3

Planul integrat de dezvoltare urbana a cartierului Drumul Taberei a fost aprobat de Consiliul
Local al orasului urmare a consultarilor publice organizate de primaria orasului ( a se vedea anexele )
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persoane cu deficiente de auz si 6 licee, impetuozitatea unei dezvoltari intr-o
maniera integrata este justificata, intrucat se bazeaza pe toate cele trei componente
ale societatii: economic, social si mediu inconjurator. Avem astfel, sub analiza o zona
majoritar locativa, un cartier dormitor in care functiile recreative ar trebui sa
reprezinte centrul de interes al autoritatilor, alaturi de siguranta locuitorilor. Prin
acest plan integrat se doreste tocmai imbunatatirea acestui aspect. Modernizarea
principalului punct de atractie al cartierului, Parcul Drumul Taberei, si imbunatatirea
conditiilor de petrcerea a timpului liber, din punct de vedere al diversitatii,
amenajarii arhitectonice si peisagistice, functionalitatii si nu in ultimul rand
sigurantei sunt aspecte care vor fi rezolvate prin intermediul acestui Plan Integrat.
Managementul sigurantei din cartierul Drumul Taberei va fi imbunatatit prin
implementarea unui sistem de supraveghere video suprapus modernizarii parcului
Drumul Taberei.
Nu trebuie neglijati nici indicatorii demografici, care inregistrand usoare
evolutii in ZAU, genereaza o presiune destul de mare asupra infrastrucurii in general,
si cu precadere asupra celei deja deteriorate, existand astfel riscul unui recul al
dezvoltarii la nivelul cartierului si cu implicatii asupra intregului sector. Capacitatea
de suport – carrying capacity, a ZAU si in special a parcului poate creste doar in
conditiile in care va beneficia de imbunatatiri, reabilitari, modernizari si chiar
infiintari la nivelul neajunsurilor majore – identificate in cadrul acestui plan de
dezvoltare cu caracter integrat.
In cadrul acestui plan integrat vom analiza problema spatiilor verzi si cea a
sigurantei cetatenilor, propunand doua solutii pentru imbunatatirea celor doua
aspecte analizate.
Spatiile verzi pentru recreere si agrement sunt areale importante in
organizarea functionala a teritoriului. Un procent de aproape 17% din suprafata de
spatii verzi amenajabila de la nivelul municipiului se gaseste in ZAU. Sectorul 6 se
afla pe locul trei in acest clasament, acest statut datorandu-se in mare parte
suprafetelor inca mari de spatii verzi din cadrul cartierului, care din pacate se afla
intr-un stadiu precar de amenajare – functionala si peisagistica. Un astfel de neajuns
reprezinta unul din argumentele care fundamenteaza modernizarea parcului Drumul
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Taberei. Functiilor de recreere si agrement pe care le indeplinesc in mod normal
aceste zone verzi (Parcul Drumul Taberei) li se adauga cea de imbunatatirea calitatii
aerului si implicit a calitatii vietii. Situatia precara a acestora in ZAU justifica
modernizarea a aproximativ 14.825 mp de hectare de suprafete verzi reprezentate de
parcul Drumul Taberei.
Siguranta persoanei, dupa cum aminteam anterior, este un indicator al gradului
de civilizatie al unei asezari. Valorile ridicate ale diferitelor tipuri de infractiuni atat
contra persoanei cat si contra patrimoniului, au cunoscut o diminuare in ultima
perioada valorile ramanand inca ridicate si cu un trend ascendent. Densitatea
populatiei in crestere la nivelul ZAU se reflecta si in numarul mai ridicat al
infractiunilor in sector si implicit in cartier. Presiunea demografica favorizeaza acest
comportament antisocial, drept pentru care mijloacele de control si prevenire trebuie
sa se intensifice, pentru o dezvoltare armonioasa.
Distributia populatiei, densitatea populatiei, starea generala a infrastructurii
de recreere, nivelul infractionalitatii, au dus la alegerea zonei Drumul Taberei drept
zona de actiune urbana, considerand ca dezvoltarea acestei parti a sectorului cu
functii multiple, va actiona drept nucleu de dezvolatare pentru celelalte 4 cartiere –
Militari, Giulesti, Ghencea, Crangasi din Sectorul 6.
Pierderea oportunitatii de a face investitii in acest cartier, cu finantare prin
POR Axa 1, ca urmare a amanarii deciziei de modernizare, nu numai ca ar produce
efecte negative imediate dar ar induce pe termen mediu si lung pierderi enorme. Va
fi nevoie de costuri tot mai mari pentru investitii, degradarea infrastructurii de
relaxare se va accentua cu rezonanta in intreg orasul Bucuresti si mai ales cu impact
asupra locuitorilor.
Criza economica care se manifesta in acest moment la nivel mondial, este din
ce in ce mai vizibila si isi produce efectele din ce in ce mai pregnant si la nivelul
sectorului 6 fapt demonstrat de dinamica investitiilor private.
Avand in vedere ca dezvoltarea si protectia spatiilor verzi in localitatile urbane
si rurale sunt o prioritate la nivel national iar tintele europene privind suprafata
medie pe cap de locuitor a Uniunii Europene este de 20mp/locuitor pana in 2010 si
26mp/loc pana in 2013, necesitatea actiunilor publice specifice in vederea
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modernizarii suprafetelor verzi la nivelul cartierului Drumul Taberei este mai mult
decat justificata.
Criteriul care a stat la baza deciziei alegerii ZAU, cartierul Drumul Taberei, a
fost necesitatea de reabilitare a infrastructurii urbane (spatii verzi) si de imbunatatire
a serviciilor urbane la nivelul zonei vizate in scopul cresterii standardelor de viata in
randul cetatenilor, in conditiile in care cartierul include: arie de locuit, arie de
petrecere a timpului liber, unitati comerciale.
In sustinerea deciziei Consiliului Local al Sectorului 6, de a alege acest cartier
drept zona de actiune urbana (ZAU), s-a avut in vedere crearea premiselor unei
dezvoltari durabile a comunitatii pe care o reprezinta, pentru a raspunde necesitatilor
prezente si viitoare a tuturor locuitorilor care convietuiesc in sector si implicit in
Drumul taberei.
Tabelul 5- Indicatori relevanti pentru justificarea alegerii zonei de actiune urbana, 2007

ZAU
Suprafata (kmp)

Sectorul 6
39

Municipiul
Bucuresti

Regiunea
Bucuresti
Ilfov

228

1.821

60.468

360.638

1.931.838

2.219.532

Denistatea populatiei (loc/kmp)

1.263

9.549

8.938

Suprafata spatii verzi (ha)

315,1

333,3

2246,97

Spatii verzi/locuitor (mp)

52,11

9,24

11,5

Suprafata parcuri si gradini (ha)

11,4

42,60

390

Spatii verzi din parcuri/locuitor (mp)

1,89

1,18

2,02

Rata natalitatii (la mia de locuitori)

11,6

10,5
-181(2007)/
283(2008)

9,7

1.222,7
Nu se
cunosc
datele
Nu se
cunosc
datele
Nu se
cunosc
datele
Nu se
cunosc
datele
Nu se
cunosc
datele

-2389

-3,4

Populatie

Sporul natural

17|P a g e

372

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

Rata somajului %

3,4

Populatie ocupata (mii locuitori)

2,5

257.120

149.972

27,2

30,7

Rata infractionalitatii (infractiuni la
1000 locuitori)

1,7

8,6

1.062.300

944,1
Nu se
cunosc
50,25 datele

Sursa: Institutul National de Statistica

Prin abordarea integrata a nevoilor cartierului se urmareste rezolvarea
simultana a problemelor, intre care exista relatii de interdependenta si care
afecteaza atat orasul cat si arealele adiacente prin investitii privind modernizarea
parcului Drumul Taberei dar si siguranta cetatenilor care vor beneficia de acest apatiu
verde ce va avea o functionalitate diversificata si o estetica placuta rezultat al unei
amenajari peisagistice si arhitecturale moderne. Aceasta zona de recrere va contribui
dupa finalizare, la imbunatatirea cadrului si conditiilor de viata a locuitorilor din
cartierul Drumul Taberei.

1.3.

Caracteristici demografice si sociale

1.3.1. Caracteristici demografice generale
La 01.01.2009 populatia stabila a ZAU era de 60.468 locuitori si reprezenta
16,7% din totalul populatiei Sectorului 6, si 3,1% din populatia Municipiului Bucuresti.

Tabelul 6 - Populatia stabila in anul 2008
Denumire indicator

ZAU

Sectorul 6

Municipiul
Bucuresti

Regiunea Bucuresti
Ilfov

Populatia totala
60.468

360.638

1.931.838

2.225.932

- femei

32.199

193.536

1.028.704

1.182.888

- barbati

28.269

167.102

903.134

1.043.044

Sursa datelor: INS
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Figura 1 Populatia totala

Ponderea populatiei ZAU in cadrul Sectorului 6 este destul de importanta avand
in vedere procentul ce reiese din analiza celor doua entitati administrative - 16,7%.
Numarul mare de locuitori se manifesta intr-o presiune asupra infrastructurii, in cazul
de fata parcul, dar si o varietate mult mai mare de necesitati din partea cetatenilor.
Tabelul 7 - Evolutia demografica a Municipiului Bucuresti, 1997-2009
Anul 1997 Anul 1998 Anul 1999 Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009
Populatia totala

2029899

2021065

2013911

2010050

1996612

1936724

1932155

1930335

1927448

1930390

1940486

1943981

1944367

Barbati

954785

949534

944632

942436

935131

904002

901247

898564

897217

898703

903552

906782

907611

Femei

1075114

1071531

1069279

1067614

1061481

1032722

1030908

1031771

1030231

1031687

1036934

1037199

1036756

Sursa datelor: INS
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Figura 2 Evolutia populatiei 1997-2009

Tabelul 8 - Miscarea naturala a populatiei (valori absolute) - date comparative pentru 2007

Denumire indicator

Sectorul 6

Nascuti vii

3765

Municipiul Bucuresti
19.232

Regiunea Bucuresti Ilfov
20.663

Decedati - total

3946

21.621

22.827

Spor natural
Decedati sub un an

-181

-2389

-2164

15

137

149

Casatorii

3156

17.327

18429

Divorturi

827

3510

3626

Sursa datelor: INS

Tabel 9 - Miscarea populatiei in Sectorul 6 – 2000-2008
2000
Nascuti-vii
Decedati
Spor natural
Casatorii
Divorturi

2882
3838
-956
2667
718
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2001
2002
2003
Date absolute - numar
2819
2749
2976
3769
3847
3852
-950
-1098
-876
2690
2550
2993
748
527
657

2004

2005

2006

2007

2008

3184
3699
-515
3016
833

3659
4006
-347
2284
777

3705
3934
-229
3057
833

3765
3946
-181
3156
827

4103
3872
231
3061
670
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Nascuti
morti

21

Morti in
varsta de
sub 1 an

34

Nascuti-vii
Decedati
Spor natural
Casatorii
Divorturi

7,5
10
-2,5
6,9
1,87

20

23

9

38
21
27
Proportii la 1000 locuitori
7,4
7,6
8,3
9,9
10,7
10,7
-2,5
-3
-2,4
7
7,1
8,3
1,96
1,46
1,83

24

14

15

14

8

37

36

33

15

25

8,9
10,3
-1,4
8,4
2,32

10,2
11,2
-1
8,1
2,17

10,4
11
-0,6
8,5
2,33

10,5
11
-0,5
8,8
2,31

11,5
10,8
0,7
8,5
1,87

Sporul natural nu inregistreaza valori pozitive la nici un nivel de organizare
administrativa; la nivel municipal si regional inregistrandu-se valori negative
considerabile. Cartierul Drumul Taberei - ZAU, se caracterizeaza printr-un spor
natural mult mai putin scazut decat la nivel de municipiu dar totusi cu valori
insemnate. Desi satatisticile prezinta un spor natural negativ Drumul Taberei abunda
de cetateni nedeclarati care orienteaza acest indicator spre limita de 0. Sunt cifre
care estimeaza pentru acest cartier o populatie de aproape 300.000 de locuitori, care
nu sunt cu siguranta departe de adevar.
Comportamentul natalist al populatiei scade, odata cu cresterea nivelului de
trai si a gradului de educatie familiala si de contraceptie, tendinta inregistrata la
nivelul tuturor tarilor dezvoltate. Avantajul este ca odata cu aceasta imbunatatire a
conditiilor de igiena si asistenta medicala scade si valoarea mortalitatii infantile,
indicator al cresterii calitatii vietii si a gradului de civilizatie. Mortalitatea este
ridicata deoarece este sustinuta de procesul de imbatranire al populatiei (47% din
populatie cu varste peste 40 de ani), proces pregnant in Sectorul 6 si implicit in
cartierul Drumul Taberei, iar tendinta acestui indicator inregistreaza o crestere de la
nivelul anului 2007 la 2008.
1.3.2. Cresterea demografica
Populatia Sectorului 6 si a ZAU urmeaza un trend ascendent in ciuda involutiei
caracteristice Municipiului Bucuresti. Astfel numarul de locuitori este in crestere in
Sectorul 6 fata de anii anteriori, in doar doi ani crescand cu peste 9.225 de locuitori.
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Natalitatea in crestere, mortalitatea inca la un nivel ridicat (dar in scadere fata de
anii anteriori), soldul migrator negativ (dar mult imbunatatit fata de anii anteriori)
etc au contribuit la accentuarea acestei tendinte demografice care se indreapta spreo
o mijlocul perioadei de tranzitie. Putem vorbi de o imbatranire a populatiei, cum se
intampla in localitatile din vest. In Sectorul 6 si implicit in ZAU evolutia demografica a
depasit boom-ul si se indreapta spre o perioada de tranzitie cu valori pozitive, care
pot pune probleme unei infrastructuri insuficiente sau degradate.

Tabelul 10 - Structura populatiei pe grupe de varsta, Sectorul 6

Grupe de
varsta
0- 4 ani
5- 9 ani
10- 14 ani
15- 19 ani
20- 24 ani
25- 29 ani
30- 34 ani
35- 39 ani
40- 44 ani
45- 49 ani
50- 54 ani
55- 59 ani
60- 64 ani
65- 69 ani
70- 74 ani
75- 79 ani
80- 84 ani
85 de ani si
peste

2000
12916
13120
23430
31053
48354
33067
34148
21290
31617
35679
27906
19398
20463
17748
14775
9564
3858

2001
13098
12876
21360
27771
44005
34042
36282
19984
28640
36016
29920
19933
19721
17767
14983
10000
4228

2002
12062
11146
18601
24020
34676
34179
35250
19117
24729
33584
29674
19416
17995
16739
14553
10135
4673

2003
1265
11023
16333
23916
32526
36440
30056
25597
22512
32504
31157
20338
17482
16961
14530
10647
5509

2004
13158
10985
14193
23717
29447
37524
29045
28834
21006
30731
31314
22058
17062
17123
14482
10961
6030

2005
14145
11245
12006
22719
28005
37144
30394
31020
19613
28170
31498
24346
16837
17173
14394
11178
6397

2006
15440
11441
11450
21405
27833
37376
32257
33043
18463
25860
31740
26096
17337
16502
14396
11254
6730

2007
16495
11790
11257
19496
26398
35477
34386
34201
18537
23620
31590
27425
17733
16030
14309
11541
6904

2008
17564
12231
10953
19324
34370
34967
36778
29193
24579
21517
30353
28570
18427
15515
14330
11497
7161

3393

3438

3187

2881

2841

3012

3202

3449

3721

Sursa datelor: INS
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Figura 3. Structura populatiei pe grupe de varsta

Evolutia structurii populatiei in perioada 2000-2008 este caracterizata de o
tendinta de imbatranire demografica in crestere, dupa cum apreciam anterior.
Diferentele de la nivelul anilor 2008 si 2000 sunt negative in ceea ce priveste
populatia tanara si pozitive in ceea ce priveste populatia de peste 45 de ani. Prin
urmare tendinta demografica este inca o data demonstrata a fi cea de tranzitie, cu
influente de imbatranire, etapa succesiva fireasca si frecvent intalnita in
comportamentele demografice ale populatiei europene. Cu o natalitate in scadere si
un sold migratoriu negativ aceasta evolutie a populatiei ZAU este sustinuta spre o
directie de imbatranire treptata.
1.3.3. Ocuparea fortei de munca
Tabelul 11 - Ocuparea fortei de munca la nivel de sector si municipiu (2007)
Denumire indicator

Sectorul 6

Municipiul Bucuresti

Populatia ocupata

149.972

1.062.300

Numar mediu salariati

119.978

854.000

Numarul somerilor

3.253

18.288

Rata somajului (%)

2,5

1,7

Sursa datelor: Directia Judeteana de Statistica Ialomita (2007)

Rata somajului la nivelul sectorului si al municipiului are o valoare mica, sub
valoarea la nivel national de 5,3%. La nivelul anului urmator, 2008, observam o usoara
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inrautatire a situatiei de la 3.253 de someri la 3.263, situatie care se va accentua cu
siguranta la nivelul anilor 2009-2010 – efect al recesiunii economice.

Tabelul 12 - numarul somerilor in Sectorul 6

TOTAL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

NUMARUL SOMERILOR INREGISTRATI
Barbati
8042
7253
3101
3712
3681
3127
3478
3253

Femei
648
573
34
1674
1557
1249
1503
1329

4590
3987
1800
2038
2124
1878
1975
1924

Sursa datelor: Directia Judeteana de statistica Ialomita

Scaderea numarului de someri in intervalul de timp 2000-2007 se datoreaza
cresterii economice inregistrate la nivelul Municipiului, dar si la nivelul sectorului prin
deschiderea unor centre comerciale mari si foarte mari (cum ar fi Auchan, Metro,
Carrefour, Decathlon). Realitatea de la nivelul anului 2009 este ceva mai trista avand
in vedere recesiunea economica care a afectat si Romania.

Figura 4. Numarul somerilor inregistrati la nivelul Sectorului 6
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Tabelul 13 - Populatia Sectorului 6 dupa activitati ale economiei nationale

Salariati total

2005
118.721

2006
119.628

2007
119.978

1306

1316

1320

43927
73488

44262
74050

44392
74266

din care:
in agricultura
in industrie si constructii
in servicii
Sursa datelor: INS

Figura 5. Populatia Sectorului 6 dupa activitati ale economiei nationale

Activitatile preponderente Sectorului 6 si implicit ZAU sunt cele din domeniul
serviciilor, urmate de industria usoara si constructii si intr-un procent nesemnificativ
de agricultura. Serviciul tertiar urmeaza o dezvoltare fireasca marilor metropole, care
devin locatii specifice pentru sediile marilor corporatii.
1.4.

Invatamant

1.4.1. Unitati de invatamant
Tabelul 14 - Evolutia unitatilor de invatamant, Drumul Taberei 1999-2007

Denumire indicator
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Unitati de
invatamint - total
Gradinite de copii
Crese
Scoli din
invatamintul
primar si gimnazial
Scoli speciale
Licee

35
13

37
15

37
15

37
15

13
15

37
15

37
15

37
15

37
15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

Din analiza tabelului privind unitatile de invatamant in perioada 1999-2007
reiese faptul ca numarul total al unitatilor de invatamant a ramas constant in
perioada analizata.
Nota: Institutii/unitati de invatamant rezultate in urma reorganizarii retelei
scolare prin aplicarea Legii nr. 354/2004, art. 7, alineatele (8) si (9) – institutiile de
invatamant care au un numar minim de 200 elevi sau 100 de prescolari sunt
declarate cu personalitate juridica, iar cele cu un numar mai mic intra in subordinea
acestora.
Tabelul 15 - Evolutia numarului elevilor dupa forme de invatamant, Sectorul 6, 2004-2007

Denumire indicator

2004

2005

2006

2007

Copii inscrisi in gradinite

5763

6212

6885

7484

Elevi inscrisi - total

24123

26003

28823

31.329

Elevi inscrisi in
invatamint primar

5947

6411

7106

7.724

Elevi inscrisi in
invatamint gimnazial

7270

7837

8687

9.442

10341

11147

12356

13.430

418

451

500

543

146

158

175

190

Elevi inscrisi in
invatamint liceal
Elevi inscrisi in
invatamint de arte si
meserii
Elevi inscrisi in
invatamint postliceal

26|P a g e

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

Figura 7 Evolutia numarului de elevi si copii inscrisi in formele de invatamant, Sectorul 6, 20042007

La nivelul anului 2007 se inregistreaza o crestere a numarului de copii inscrisi la
gradinite, repercusiune a natalitatii mai crescute din anii anteriori si a familiilor
tinere atrase de noile centre rezidentiale construite in perioada 2004-2006.
Observam, de asemenea cresterea a interesului pentru licee si scoli postliceale,
in defavoarea scolilor de arte si meserii. Diferenta intre numarul de elevi inscrisi in
scolile primare si gimanziale si cei inscrisi in licee poate fi interpretata ca o
imbunatatire a gradului de constientizare a studiilor medii, in vederea accesarii celor
superioare. Generatii care s-au oprit la nivelul gimnazial, din cauza contextului
economic de tranzitie a sfarsitului de secol XX, reconsidera posibilitatile de
dezvoltare personala si realizare profesionala prin prisma educatiei institutionalizate,
o cerinta omniprezenta in cerintele angajatorilor.
1.4.2. Personalul Didactic
Tabelul 16 - Evolutia Personalului Didactic, Drumul Taberei 1999-2007

Denumire indicator
Personal didactic total

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3088

3066

3061

3007

2954

2900

2846

2766

2.685

Personal didactic in
invatamint prescolar

601

597

596

586

575

565

554

539

523

Personal didactic in
invatamint primar

504

500

499

491

482

473

464

451

438
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Personal didactic in
invatamint gimnazial
Personal didactic in
invatamint liceal

754

749

748

735

722

708

695

676

656

1228

1220

1218

1196

1175

1153

1132

1100

1068

Numarul personalului didactic care lucreaza in unitatile de invatamant din
Drumul taberei a scazut in perioada 1999-2007 cu 13,05% de la 3088 de cadre
didactice in anul 1999 la 2685 cadre didactice in anul 2007 pe seama scaderii acestora
in invatamantul gimnazial.
In domeniul invatamantului s-a acordat o noua orientare corespunzatoare
cerintelor actuale introducandu-se studiul informaticii si al religiei. Institutiile de
invatamant au fost dotate cu computere precum si cu laboratoare scolare.

1.5.

Sanatate
Ocrotirea sanatatii si asistentei sociale au cunoscut o dezvoltare substantiala.

Se face simtita cresterea calitatii serviciilor medicale prin faptul ca s-au infiintat
institutii sanitare private (cabinete si farmacii) cu dotari si servicii de calitate,
asigurandu-se asistenta medicala si stomatologica, precum si medicina de urgenta
pentru localnici si pentru angajatii la diferitele institutii din localitate.
Se remarca contributia sectorului privat la asigurarea serviciilor medicale,
stomatologice si farmaceutice, numarul medicilor care activeaza in sectorul privat.
Unitatile sanitare de la nivelul Sectorului 6 sunt listate in tabelul de mai jos:
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1

Spitalul Universitar de
Urgenta Bucuresti

2

Ambulator SUUB

3

Spitalul Universitar CF
Witing Bucuresti

4

Centrul de Medical Regiei
- fost

5

Spitalul de copii Cotroceni
- fost
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6

Centrul de Evaluare si
Tratament al
Toxicodependente-lor
pentru Tineret Sf.Stelian

7

Spitalul Clinic de
Obstetrica-Ginecologie
Prof.Dr. Panait Sarbu

Informatii statistice cu privire la principalii indicatori de sanatate la nivel de Sector si cu
atat mai putin la nivel de cartier, nu sunt disponibili in anuarul statistic pus la dispozitie de
Directia regionala de statistica a Municipiului Bucuresti.
1.6.

Cultura
Tabelul 17 - Evolutia numarului bibliotecilor in Sector 6

Sursa: http://cartiere.ro/biblioteci/2336-biblioteci_in_sectorul_6

Situatia acestor institutii de cultura este sustinuta dupa cum putem observa de 5
biblioteci publice din care una se afla in cartierul Drumul Taberei.
1.7.

Administratia publica locala
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Serviciile furnizate de Primaria Sectorului 6, cetatenilor sunt:


eliberare certificate de urbanism, autorizatii de constructii, autorizatii
de desfiintare

1.8.



registru agricol, cadastru si agricultura



serviciu impozite si taxe



politie comunitara



administratia domeniului public



inspectie mediu



stare civila



birou administratie publica si autoritate tutelara



protectie civila



evidenta strazi



control asociatii de proprietari



serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor



relatii cu publicul



asistenta sociala



protectie sociala



integrare a rromilor



autorizare a firmelor



autorizarea serviciilor transportului public local

Profil economic
Industria
Industria sectorului 6 a cunocut in ultimii ani un proces de restructurare si

privatizare. Totodata s-au constituit noi operatori economici cu capital privat care au
compensat in parte urmarile negative generate de inconsecventele legislative din
acest interval de tranzitie la economia de piata.

30|P a g e

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

Tabelul 18 – Indicii productiei industriale în volum absolute %, Sector 6
1.I31.VIII.2003
faţă de
1.I31.VIII.2002

luna corespunzătoare din anul precedent = 100
2002

2003
1)

aug.

2)

2)

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

Total SECTOR 6
Industrie extractivă

94,7
-

93,6
-

101
-

101,1
-

98,8
-

95
-

92,7
-

104,2
-

95,1
-

111,8
-

113,6
-

106,8
-

97,4
-

101,2
-

Industrie prelucrătoare
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă

86,9

85,6

92,1

93

88,3

95,6

89,2

102,9

93,5

112,4

114,6

107,5

96,3

100,8

174,4

177,5

190,1

167,4

169,3

91,4

105,4

107,7

101,4

107,2

106,5

103

101,9

102,6

In urma analizei tabelului de mai sus se observa o crestere a produstiei totale a
Sectorului 6 cu 1.2%, aceasta crestere datorandu-se in special cresterii cu 2.6 % a
productiei in ceea ce priveste utilitatile publice.

Tabelul 19 – Productia principalelor produse industrial, sector 6

Pâine, produse de
franzelărie şi
specialităţi de
panificaţie
Preparate şi
conserve din
carne
Ţesături din bbc şi
tip bbc
Ciorapi
Încălţăminte cu
feţe din piele
(exclusiv
încălţămintea
sport)
Uşi şi ferestre din
lemn
Lacuri şi vopsele

U.M.

aug.

sep.

2002
oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul. 1)

aug. 2)

tone

1,404

1,362

1,456

1,407

1,362

1,287

1,259

1,335

1,344

1,365

1,297

1,318

1,278

tone

153

153

197

177

129

94

133

122

117

142

146

148

131

mii m.p.
mii per.

393
131

391
257

428
279

394
190

289
122

322
248

368
310

473
273

422
294

450
254

407
148

470
57

395
107

mii per.

76

52

81

93

74

93

97

88

78

85

91

94

77

mii m.p.
tone

3
188

5
158

7
158

7
110

5
53

7
39

8
105

8
176

8
214

7
319

8
237

8
257

3
273
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Tabelul 20 - Numarul unitatilor active pe clase de marime ale economiei nationale
din Sectorul 6.

Total

Micro 0-9
salariati

Mici 10-49
salariati

Mijlocii
50-249
salariati

Mari 250
si peste

ANUL 2005
Total

15182

13763

1095

270

53

din care: Industria prelucratoare

1419

1089

217

83

30

Energie electrica si termica, gaze si
apa
Constructii

13
1118

7
943

2
137

2
34

2
4

6113
290
688
149

5619
250
590
139

418
35
74
7

68
5
20
3

Comert cu ridicata si cu amanuntul;
repararea si intretinerea
autovehiculelor, motocicletelor si a
bunurilor personale si gospodaresti
Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare
Posta si telecomunicatii
Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate in
principal intreprinderilor
ANUL 2006
Total
din care: Industria prelucratoare

4147

3950

145

47

5

16283
1441

14626
1100

1307
234

289
77

61
30

Energie electrica si termica, gaze si
apa
Constructii

10
1266

5
1058

2
160

2
41

1
7

Comert cu ridicata si cu amanuntul;
repararea si intretinerea
autovehiculelor, motocicletelor si a
bunurilor personale si gospodaresti

6214

5659

475

72

8
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Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare
Posta si telecomunicatii

332
767
169

275
650
149

46
92
12

11
19
6

6
2

Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate in
principal intreprinderilor
ANUL 2007
Total

4726

4465

206

51

4

17329

15533

1427

307

62

din care: Industria prelucratoare

1486

1119

257

83

27

Energie electrica si termica, gaze si
apa
Constructii

15
1460

11
1216

1
198

1
39

2
7

Comert cu ridicata si cu amanuntul;
repararea si intretinerea
autovehiculelor, motocicletelor si a
bunurilor personale si gospodaresti
Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare
Posta si telecomunicatii

6370
349
879
186

5770
284
778
163

507
58
78
13

86
7
18
7

7

Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate in
principal intreprinderilor

5320

5031

229

55

5
3

5

Industria reprezinta 10.15% din totalul agentilor economici identificati de la
nivelul Sectorului 6. De asemenea, cele mai multe unitati incadrate in industria
prelucratoare sunt reprezentate de edituri, sau unitati ce au ca activitati specifice
poligrafia sau reproducerea inregistrarilor pe suporti.
Din analizele graficelor se observa o scadere a produstiei industriale la
principalele categorii de produse industriale.
Tabelul 21 – Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie (%)
1.I31.VII.2
003 faţă
de
1.I31.VII.2
0022)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

2002

Total Sector 6

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

2003
apr.

mai

iun.1)

iul. 2)

104,8

89,4

98

101,6

91,7

90,9

74,3

88,1

88,2

82,9

82,7

94,2

83,5
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Se observa o scadere cu 16.9% a volumului cifrei de afaceri din industrie.

Constructiile
Tabelul 22 – Indicii investitiilor realizate in constructii (%)
trimestrul corespunzător din anul precedent = 100
2002

2003

trim. I

trim. II

trim.
III

trim.
IV

Trim.
I1)

trim.
II1)

trim.
III2)

81,8

47,5

55,5

44,3

97,1

105,9

137,8

care:
lucrări de
construcţii

350,1

147,1

87,6

105

45,2

89,4

116,4

utilaje (inclusiv
mijloace de
transport)

34,8

34,2

44

33,4

181,1

115,8

155,4

Investiţii - total
din

In anul 2003 se observa o crestere substantiala a investitiilor realizate in
constructii.
Tabelul 23

- AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE

trim. I

Autorizaţii
eliberate

2002
trim.
trim. II
III

2003
trim.
IV

trim. I

trim. II

38

65

60

41

35

67

mediul urban

38

65

60

41

35

67

mediul rural

-

-

-

-

-

-

din
care:
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Numarul autorizatiilor de constructii este constant observandu-se ca pe
perioada verii numarul autorizatii de constructie eliberate este aproape dublu.

Tabelul 24

trim. I

Locuinţe
terminate

- LOCUINŢE TERMINATE ŞI ÎN CURS DE EXECUŢIE

2002
trim.
trim. II
III

20031)
trim.
IV

trim. I

trim. II

trim.
III

52

112

63

51

49

64

52

0

0

0

0

0

0

0

mediul urban

52

112

63

51

49

64

52

mediul rural
Locuinţe în
curs de
execuţie
din
care în:

-

-

-

-

-

-

-

2,57

3,048

3,599

429

335

908

822

mediul urban

2,57

3,048

3,599

429

335

908

822

mediul rural

-

-

-

-

-

-

-

din
care în:

Serviciile:

comertul, turismul, serviciile financiar-bancare, serviciile de

posta, telecomunicatiile
a) Comertul
In cadrul sectorului 6 exista 7 mari centre comerciale:
-

Carrefour Militari – Autostrada Bucuresti-Pitesti

-

Carrefour Orhideea – Splaiul Independentei, 210- 210B

-

Bricostore - Autostrada Bucuresti-Pitesti

-

Metro Bucuresti 2 (Militari) – Bd. Iuliu Maniu, 500

-

Expo Construct Militari – Str. Valea Cascadelor, 23

-

Billa – Filiala Drumul Taberei

-

Complexul Comercial Sir

De asemenea in cadrul Sectorului 6 exista si piete agroalimentare:
-

Piata Gorjului

-

Piata Veteranilor

-

Piata Drumul Taberei
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-

Piata Favorit

-

Piata Orizont

-

Piata Crangasi

-

Piata Valea Ialomitei

-

Piata Giulesti

De asemenea exista 1281 de firme care desfasoara activitati comerciale
b) Turismul
In cadrul sectorului 6 turismul este foarte slab dezvoltat, aproape nul.
Pe teritoriul Sectorului 6 exista un singur hotel, Hotel Gallery Drumul Sarii (4
stele), cu 150 de locuri de cazare dar si acesta se afla la limita de est a sectorului.
Agentiile de turism din Sectorul 6 sunt:
-

Sind Tour Minerva

-

World Wide Tour

-

Albacris SRL

-

Artline Tour

-

Travel Sin SRL

Obiectivele turistice ale Sectorului 6 sunt reprezentate de:
-

Muzeul National Cotroceni

-

Gradina Botanica

-

Palatul Belvedere (Casa cu Turn)

-

Parcul Drumul Taberei

-

Monumentul Geniului

-

Statuia infanteristului

-

Cladirea fostului Corp Regal de Garda al Palatului Cotroceni

In Municipiul Bucuresti exista 58 de hoteluri care au:
-

capacitate de 9710

-

camere – 5192
Tabelul 25 - SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ,PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

Tipuri

2002
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de
structuri
de
primire
turistică

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

Total
Sector 6

5152
3

5168
2

4758
3

3905
6

3264
1

3692
7

4301
2

4106
7

5319
8

4830
6

4920
2

4215
3

5674
5

Hoteluri

48700

48871

43916

35991

30371

34392

40182

39279

51413

46601

47757

40832

54937

Moteluri
Vile
turistice
Pensiuni
turistice
urbane

1280

1234

1611

1315

1165

1093

1208

-

-

-

-

-

-

40

53

65

-

-

-

-

-

8

-

-

-

13

391

504

463

358

271

315

408

469

455

418

189

164

301

d
in care:

Tabelul 26 - ÎNNOPTĂRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
Tipuri de structuri de primire
turistică

2002

2003

sep.

oct.

nov.

Dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

100590

99721

92882

67596

69053

73167

91866

81790

108121

103159

94456

88202

120997

Hoteluri

95512

94759

86971

62848

64346

68773

86368

78977

105312

100607

92410

86319

118427

Total Sector 6
din care:

Moteluri

2266

2034

2676

2190

2645

2279

2442

-

-

-

-

-

-

Vile turistice

210

205

201

-

-

-

-

-

14

-

-

-

26

Pensiuni turistice urbane

1028

1197

1008

691

797

824

1096

1150

1077

1025

493

361

729

1) date rectificate
2) date provizorii

c) Financiar-Bancar
Dupa 1989 au fost infiintate pe raza Sectorului 6 numeroase sedii si filiale de banci, atat cu
capital de sta, cat si cu capital strain:
-

Banc Post SA

-

Banca Comerciala Romana – Crangasi

-

Banca Comerciala Romana – Iuliu Maniu

-

Banca Comerciala Romana – Lujerului

-

Banca Comerciala Romana – Plevnei

-

Banca Comerciala Romana – Sector 6

-

CEC Crangasi

-

CEC Valea Cascadelor

-

CEC Veteranilor

-

CEC Moghiorosi
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-

CEC Orizont

-

CEC Valea Argesului

-

CEC Ghencea

Posta
Pe raza Sectorului 6 exista 16 oficii postale:
-

OP 15

-

OP 16

-

OP 17

-

OP 23

-

OP 27

-

OP 56

-

OP 58

-

OP 66

-

OP 73

-

OP 74

-

OP 76

-

OP 78

-

OP 83

Dintre aceste oficii 2 (OP 27 si 74) sunt Vami, Servicii, Puncte Vamale.

d) Telecomunicatii
In domeniul telecomunicatiilor in ultimii 13 ani s-au facut investitii substantiale, in special cu
capital strain, prin privatizarea unei mari parti din sistem.
Pe teritoriul Sectorului 6 exista un numar de 6 centrale de telecomunicatii dintre care 4 sunt
analogice iar 2 sunt digitale. Prin trecerea centralelor analogice la cele digitale, pe circuite
electronice, se incearca o rapida conexiune intre emitator si receptor, o fidelitate ridicata a sunetului
pe circuit dar si o siguranta in ceea ce priveste furtul de informatii. De asemenea a fost lansat un
amplu program de securizare a liniilor telefonice prin parolarea telefoanelor.
De asemenea in ultimii ani s-a dezvoltat telefonia mobila, existand o sucursala Connex
pe teritoriul Sectorului 6, si mai precis pe strada Valea Cascadelor.
Romtelecomul ofera o gama larga de servicii:
-

servicii telefonice de baza

-

servicii suplimentare

-

isdn

-

servicii avansate

-

servicii de date
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-

echipamente terminale

-

servicii internet

-

servicii de interconectare

Cu toate ca suntem in anul 2004 in Sectorul 6 mai exista un numar destul de mare de zone in
care nu exista linii telefonice.

1.9.

Infrastructura utilitatilor publice si serviciile publice

1.9.1. Infrastructura de transport
Transporturile sunt asigurate prin intermediul a 557 artere de circulatie,
clasificate in categoriile splai, bulevard, sosea, cale, strada, alee, intrere, prelungire,
drum, care se pot grupa astfel:
Splai 1 artera
Bulevarde 14 artere
Sosea 5 artere
Cale 4 artere
Strada 335 artere
Alee 65 artere
Intrare 97 artere
Drum 35 artere
Prelungire 1artera
Total 529 artere
Dupa imbracamintea partii carosabile arterele stradale din Sectorul 6 se impart
in:
-

asfalt 219 strazi

-

asfalt degradat 1 strada

-

asfalt partial 1 strada

-

asfalt si ballast 6 strazi

-

asfalt si balastru 2 strazi

-

asfalt si beton 35 strazi

-

asfalt – beton – balast 1 strada

-

asfalt si bolovani 5 strazi

39|P a g e

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

-

asfalt – bolovani de rau – beton 1 strada

-

asfalt piatra de rau 5 strazi

-

balast 116 strazi

-

balast – beton 8 strazi

-

balast – bolovani 5 strazi

-

balast – pamant 20 strazi

-

balastru 1 strada

-

beton 85 strazi

-

beton – macadarn 1 strada

-

beton – piatra de rau 2 strazi

-

bolovani 14 strazi

-

pamant 7 strazi

-

pamant – piatra 1 strada

-

pavele asfalt – beton 1 strada

-

piatra cubica 3 strazi

-

piatra de rau 16 strazi

Situatia
din

infrastructuri

rutiere

in

Sectorul 6 arata

un

interes

ridicat

partea autoritatilor publice pentru modernizare, confruntandu-se in acelasi timp

si cu problema extinderilor repetate ale spatiului locuibil, fie prin prelungirea
strazilor existente cat si prin construirea de noi cartiere.
Reteaua stradala are in prezent o lungime de 216,052 km.
Supusa permanent uzurii si degradarii datorita folosirii intensive sau datorita
factorilor climatici calea de rulare adrumurilor necesita o activitate continua si
costisitoare de intretinere si reparatii. Acesta este si motivul pentru care sectorul de
drumuri din Administratia Domeniului Public are conditia dezavantajoasa de a lucra
fara sa se vada practice realizarile.
O alta cauza a degradarii continue a partii carosabile o reprezinta inprastierea
de sare si nisip pe timpul iernii. Acestea produc o uzura rapida.
Desi multe strazi sunt asfaltate calitatea asfaltului este scazuta, fapt ce duce la
deteriorarea rapida a acestora. Din aceasta cauza pe foarte multe strazi din cadrul
Sectorului 6 exista numeroase gropi. Primaria incearca sa le plombeze dar acestea nu
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rezista decat maxim 3 luni.
Anul trecut 0.19% din avarii au fost semnalate la reteaua stradala.
Serviciul de transport public local de calatori
In Sectorul 6 reteaua de transport local corespunzatoare celor 55 trasee pe care
se executa transport public local insumeaza cca 37 kmp. Calitatea soselelor nu este
aceeasi pentru toata lungimea traseelor.
In Sectorul 6 exista 55 de linii de tramvai, troleibuz, autobuz impartite astfel:
-

12 linii de tramvai

-

10 linii de troleibuz

-

33 linii de autobuz

Parcul inventar de vehicole din sectotul 6 este:
-

82 tramvaie

-

65 troleibuze

-

90 autobuze

Pe linia 41 circula tramvaiul rapid.
De-a lungul traseelor sunt stabilite statii de imbarcare – coborare, majoritatea
semnalizate, dar foate putine amenajate corespunzator .
In cartierul Drumul Taberei reţeaua de transport RATB are o acoperire buna,
ZAU beneficiind de linia de metrou uşor „41”, şi multe alte linii care fac legătura cu
restul oraşului (8, 11, 25, 47, 69, 71, 90, 91, 93, 105, 122, 126, 137, 168, 173, 221,
268, 368, 385, 635)
1.9.2. Infrastructura de iluminat public
Localitatea este alimentata cu energie electrica din Sistemul Energetic National
prin intermediul unei retele de distributie de medie tensiune.
Reteau de medie tensiune este aeriana cu un impact vizual foarte mare asupra
peisajului din ZAU. Acest factor de poluare vizuala omniprezent in tot Municipiul
Bucuresti nu doar in ZAU, a condus la optiunea pentru o retea de iluminat subterana
pentru amenajarea parcului Drumul Taberei. Din aceleasi considerente si reteaua de
fibra optica necesara sistemului de management al infractionalitatii - supravegherea
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video, va fi pozata in subteran pentru a elimina dizarmoniile din peisajele naturale
generate de surplusul de fibra si cabluri ce atarna pe stalpii de electricitate.
1.10. Siguranta cetateanului
Exista si numeroase agresiuni care scad calitatea vietii de zi cu zi insa care nu
sunt raportate la organele competente. Principalele zone in care au loc astfel de
evenimente sunt: vecinatatile scolilor, baruri, intersectii, parcuri.
Managementul infractionalitatii in parcuri este o problema actuala in peisajul
bucurestean si in cel al ZAU.
Infractionalitatea la nivelul ZAU prezinta aceleasi caracteristici ca si
infractionalitatea la nivel de Sector, cu mici diferente.
Ponderea infractionala o detine furtul din autoturisme, insa talhariile constituie
infractiuni care nu sunt totdeauna raportate, infractiunile inscriindu-se in contextul
general al criminalitatii din sector.
Trebuie subliniat ca numeroase infractiuni care nu sunt raportate au loc in
principal in vecinatatea scolilor, barurilor si mai ales a parcurilor.
Odata cu adancirea crizei economice care se manifesta in acest moment la
nivel mondial si produce efecte si in ZAU, numarul de incidente va creste, iar pentru a
preveni cresterea acestui fenomen Consiliul local al Sectorului a procedat la
consultarea actorilor locali. Preocupandu-se de siguranta cetatenilor in general si mai
ales de siguranta segmentului tanar al populatiei in special.
Conform informatiilor obtinute de la Politia Sectorului 6, „starea criminalitatii
stradale in zona Parcului Drumul Taberei desi se afla in prezent pe un trend
descendent fata de anul 2006 (-19,2%), cunoaste un reviriment fata de anul 2007
(+10,5%).
Ponderea infractionala cea mai mare o detin talhariile, care constituie
infractiuni de risc in aceasta zona, insa datele pe care le detin indica faptul ca
arterele care inconjoara parcul prezinta oportunitati de mediupentru comiterea
furturilor din autoturisme.” – extras din nota de informare a Politiei Sectorului 6,
privind zonele cu potential criminogen, din data de 11.02.2010.
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1.11. Dinamica investitiilor
1.11.1.

Investitii publice realizate in anul 2009

Avand in vedere obiectivele pe care si le-a propus Primaria Sectorului 6 in
cursul anului 2008 s-au concretizat prin realizarea urmatoarelor activitati in domeniile
in care primarul si implicit, aparatul pe care acesta il coordoneaza, detin
competente:
1)

Administratie;

2)

Invatamant;

3)

Cultura, recreere si religie;

4)

Sanatate

5)

Asigurari si asistenta sociala;

6)

Locuinte, servicii si dezvoltare

–

alimentare cu apa;

–

iluminat public;

7) Protectia mediului - salubritate;
- canalizare;
8) Alte activitati economice
- situatii urgenta
9)

Transporturi

BUGET LOCAL 741.747 lei
Procentul, din bugetul total al anului 2008:
•

cheltuielile de personal reprezinta 33%

•

cheltuielile materiale si gospodaresti reprezinta 35%

•

Investitiile reprezinta 15%

1.SERVICII PUBLICE 96.625 lei
1a). ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
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Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 96.625 lei
- din venituri proprii: 96.625 Lei
- pondere din buget: 13 %
Activitati
- instruirea personalului
- echipamente IT – hard si soft-ware
- functionarea in conditii adecvate a activitatii de administratie publica locala
1b). ALTE SERVICII PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI

23.060 lei

Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:

23.060 lei

- din venituri proprii: 23.060 Lei
- pondere din buget: 3 %
2. INVATAMANT

179.082 lei

Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 179.082 lei
- din venituri proprii: 179.082 Lei
- pondere din buget: 24 %
Activitati
-Investitii in scoli si gradinite
-Constructie corp laboratoare
3. DOMENIUL CULTURAL SI RELIGIE 69.366,00 lei
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:
- din venituri proprii: 69.366,00 Lei
- pondere din buget: 9 %
Activitati
-Investitii
-Organizare de evenimente
-functionarea activitatii culturale
-intretinere zone verzi
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4. DOMENIUL- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
SEERVICII SOCIALE PENTRU PROTECTIA COPILULUI, A PERSOANELOR CU
HANDICAP, A PERSOANELOR VARSTNICE, A FAMILIEI SI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN
NEVOIE SOCIALA

118.776,00 lei

Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:
- din venituri proprii: 118.776,00 Lei
- pondere din buget: 16 %
Activitati
-Asigurarea fondurilor pentru persoanele cu nevoi sociale
-servicii de asistenta sociala

5. DOMENIUL- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 76.016,00 lei
A) ALIMENTARE CU APA
B) ILUMINAT PUBLIC
C) LOCUINTE
A) ALIMENTARE CU APA
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 1.430,00 Lei
din care
- din venituri proprii:

1.430,00 Lei

- pondere din buget: 0,19 %
Activitati
Realizare investitii in sistemul de alimentare cu apa
B) ILUMINAT PUBLIC
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:
- din venituri proprii: 1.050,00 Lei
- pondere din buget: 0,14%
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Activitati
-Realizare investitii in sistemul de iluminat public stradal
C) LOCUINTE
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:
- din venituri proprii: 43.287,00 Lei
- pondere din buget: 5,84 %
Activitati
-constructie de locuinte
7. DOMENIUL- PROTECTIA MEDIULUI

97.218,00 lei

A) SALUBRITATE
B) CANALIZARE
A) SALUBRITATE 92.537,00 lei
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu:
- din venituri proprii: 92.537,00 lei
- pondere din buget: 12,48 %
Activitati
- colectare la sursa a deseurilor, la institutiile publice, operatorii economici si
populatie
- salubrizarea domeniului public
B) CANALIZARE
Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 4.681,00 Lei
din care:
- din venituri proprii:

4.681,00 Lei

- pondere din buget: 0,6 %
Activitati
- investitii in extinderi ale retelei de canalizare
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8. ALTE ACTIVITATI ECONOMICE

147,00 lei

A) Serviciul voluntariat pentru situatii de urgenta

147,00 lei

Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 147,00 Lei
din care
- din venituri proprii:

147,00 Lei

- pondere din buget: 0,02 %
Activitati
- Interventii in ce intra in sfera situatiilor de urgenta
9. DOMENIUL- TRANSPORTURI

45.339,00 lei

Sumele cheltuite din bugetul local pentru acest domeniu: 45.339,00 Lei
din care:
- din venituri proprii:

45.339,00 Lei

- pondere din buget: 6 %
Activitati
- investitii in modernizarea strazilor

1.11.2.

Proiecte publice cofinantate din fonduri de preaderare

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului
1. Asigurarea sigurantei publice in Cartierele Drumul Taberei si Militari
Stadiul
proiectului

implementării

Obiectul proiectului

In curs de implementare – faza executie Proiect
Tehnic
Asigurarea sigurantei publice in cartierele
Drumul Taberei si Militari- monitorizare video

Rezultate obţinute

In curs de finatare

Valoarea

4.147,91 mii lei fara TVA

proiectului

(lei)
Sursa de finanţare
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Fonduri nerambursabile

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului
2. Modernizare urbanistica;strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei,
zona 1
Stadiul
proiectului

implementării

In curs de implementare – faza executie Proiect
Tehnic

Obiectul proiectului

Modernizare strazi, trotuare, parcari

Rezultate obţinute

In curs de finatare

Valoarea

24.506,49 mii lei fara TVA

proiectului

(lei)
Sursa de finanţare




Buget local
Fonduri nerambursabile

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului
3. Modernizare urbanistica:strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari, zona1
Stadiul
proiectului

implementării

In curs de implementare – faza executie Proiect
Tehnic

Obiectul proiectului

Modernizare strazi, trotuare, parcari

Rezultate obţinute

In curs de finatare

Valoarea

25.743,12 mii lei fara TVA

proiectului

(lei)
Sursa de finanţare




Buget local
Fonduri nerambursabile

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului
4. Modernizare urbanistica:spatii verzi in cartierul Drumul Taberei, zona 1
Stadiul
proiectului

implementării

In curs de implementare – faza executie Proiect
Tehnic

Obiectul proiectului

Modernizare spatii verzi si parcuri

Rezultate obţinute

In curs de finatare
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Valoarea

27.085,73 mii lei

proiectului

(lei)
Sursa de finanţare




Buget local
Fonduri nerambursabile

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului
5. Amenjare parc Iuliu Maniu - Fabricii
Stadiul
proiectului

Finalizat

implementării

Obiectul proiectului

Modernizare spatii verzi

Rezultate obţinute

Modernizarea a 10.000 mp de spatiu verde

Valoarea

2.700.000 lei fara TVA

proiectului

(lei)
Sursa de finanţare



AFM

1.12. Nevoi de dezvoltare identificate in zona de actiune urbana
Prin identificarea nevoilor de dezvoltare in zona de actiune se urmareste
asigurarea unui standard de viata demn pentru toti locuitorii orasului prin aplicarea
de politici de dezvoltare in domeniul infrastructurii rutiere, a mediului si protectiei
sociale.
Realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Cartierului Drumul Taberei
face parte dintr-un efort concentrat si coerent al autoritatii publice locale din
Sectorul 6, care impreuna cu cetatenii si ceilalti actori relevanti de la nivel local au
demarat in 2007 procesul de dezvoltare integrata a Sectorului.
Studiul Comisiei Nationale de Statistica arata ca la nivel de Sector 6 si la nivel
de ZAU, populatia inregistreaza un spor natural pozitiv la nivelul anului 2008 cu o
diferenta majora fata de 2007 de peste 200%.
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Acest spor natural pozitiv, inregistrat la nivelul anului 2008 – de 231 locuitori
dintr-un total de 60.468, marcheaza necesitatea pregnanta la nivel de ZAU de a
moderniza infrastructura de odihna si relazare – de tip zone verzi si parcuri. O zona
preponderent rezidentiala cum este cartierul Drumul Taberei, fara o zona vasta
specifica activitatilor in aer liber, care sa raspunda unor standarde ridicate de
functionalitate si amenajare peisagistica, ar putea duce la o scadere a valorii zonei si
a atractivitatii atat pentru cetateni – interesati in achizitionarea unei locuinte cat si
pentru investitori.
Totodata prin cresterea numarului de locuitori intre anii 2002-2007, ridica
problema spatiului verde pe cap de locuitor. Astfel apare nevoia extinderii spatiului
verde pe cap de locuitor si amenajarii celui existent la standardele europene.
Compactarea zonelor rezidentiale, precum si cresterea numarului de locuitori
in ZAU a dus la cresterea numarului de infractiuni. Astfel apare nevoia unui
management eficient, cu reactie rapida, a infractionalitatii. Achizitionarea si
instalarea unui sistem de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in parcul Drumul Taberei este un mijloc prin care se va imbunatati
gestionarea problemelor existente, cu impact pe termen mediu si lung de reducere si
eliminare a comportamentelor antisociale si cu caracter infractional.
Pentru identificarea problemelor esentiale ale ZAU – cartierul Drumul Taberei
din perspectiva locuitorilor sai s-a realizat un Studiu de cercetare.
Aceasta cercetare a fost realizata pe un esantion neprobabilistic de 1500 de
persoane, metoda folosita pentru esantionare a fost impartirea esantionului ales pe
cote (cote folosite : varsta, gen, resedinta). In urma acestei anchete sociologice au
fost obtinute urmatoarele rezultate cu privire la:
Satisfactia populatiei cu privire la serviciile publice din parcul Drumul
Taberei.
Mijloacele de distractie si relaxare sunt principalul domeniu ce trebuie
imbunatatit (42%), urmat de mobilierul specific (22,4%), siguranta cetatenilor (16%),
reteaua de iluminat (12,6%), reteaua de alei si piste pentru biciclete (7%). Acestea
par a fi cele mai importante domenii fata de care exista o anumita sensibilitate a
populatiei.
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Avand la baza studiul sociologic sus-mentionat, precum si prioritatile si
proiectele identificate la nivelul administratiei Sectorului 6 consideram prioritara
pentru Cartierul Drumul Taberei si calitatea vietii locuitorilor sai solutionarea
urmatoarelor nevoi:
1.

Nevoia modernizarii din punct de vedere arhitectural si peisagistic a

Parcului Drumul Taberei, din cartierul cu acelasi nume al Sectorului 6.
Avand in vedere eforturile depuse de Primaria Sectorului 6 de a asigura
infrastructura rutiera si edilitara in toate zonele Sectorului, cu scopul imbunatatirii
calitatii vietii tuturor cetatenilor, apreciem ca un alt beneficiu al acestor actiuni va fi
cresterea atractivitatii cartierului pentru investitori si pentru familiile tinere, care vor
alege drept loc de domiciliu Drumul Taberei. Avand in vedere investitiile imobiliare
din anul 2006 si tendinta imobiliara a inceputului anului 2007, putem estima pentru
urmatorii 2 ani o crestere anuala de pana la 5%. Intrucat o infrastructura rutiera de
calitate va atrage dupa sine un trafic mai intens si o dezvoltare economica sporita a
Sectorului, este necesar sa se aiba in vedere impactul asupra mediului al acestor
evolutii.
Analiza spatiilor verzi adica a parcurilor si gradinilor din zona Cartierului
Drumul Taberei raportata la numarul de locuitori prezinta o valoare alarmanta de
circa 1,89mp/locuitor, un argument primordial pentru realizarea acestui proiect.
Plecam astfel de la un numar de 60 468 de locuitori si 11,4 ha (conform ultimelor
statistici de specialitate), din cadrul zonei de actiune, cartierul Drumul Taberei, si
ajungem la concluzia ca cei 20mp/loc (pana in 2010) si 26mp/loc (pana in 2013)
impusi de standardele de viata europene, sunt departe de a fi atinsi.
2. Nevoia imbunatatirii managementului infractionalitatii prin achizitionarea si
instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in parcul Drumul Taberei. Infractionalitatea cit si actele de vandalism
identificate la nivelul Parcului Drumul Taberei, conform datelor furnizate de
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Inspectoratul General al Politiei Romane – Politia Sector 6, au crescut in raport cu anii
precedenti.
Exista si numeroase agresiuni care scad calitatea vietii de zi cu zi insa care nu
sunt raportate la organele competente. Principalele zone in care au loc astfel de
evenimente sunt: vecinatatile barurilor, parcurilor.
Odata cu efectele crizei, numarul de incidente va creste de aceea este nevoie
de un sistem modern de prevenire a criminalitatii si cresterea sigurantei in parc.
Pentru stabilirea necesitatii unui astfel de proiect Consiliul Local al Sectorului 6
a procedat la consultarea actorilor locali. Preocupandu-se de siguranta cetatenilor in
general, dar mai ales de siguranta sectorului tanar al populatiei, s-a concluzionat ca
zonele de joaca pentru copii si spatiile de claustrare sociala sunt tintele majore care
presupun necesitatea interventiei.

1.13. Potential de dezvoltare
Implementarea PIDU va contribui la improspatarea aspectului cartierului si
implicit Sectorului si va aduce o nota de eleganta si curatenie, elemente care vor
favoriza crearea unui sentiment de civilizatie si cresterea increderii in institutiile
administratiei locale de a putea imbunatati calitatea vietii.
Prin cresterea suprafetei spatiului verde modernizat si imbunatatit pe cap de
locuitor, se vor indeplini conditiile de mediu si totodata va creste calitatea vietii
populatiei din zona Drumul Taberei.
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Totodata cresterea suprafetei spatiului verde amenajat peisagistic si functional
va duce la un aspect general placut si o mai mare aerisire a zonelor verzi ale capitalei
afectate de traficul intens de persoane.
Prin dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea
subterana, in parc, se va crea o vizibilitate mai buna ce va duce la reducerea
numarului de infractionalitati din zonele neiluminate, si va creste gradul de siguranta
al populatiei pe timp de noapte .
Odata cu reducerea infractionalitatii si imbunatatirea sigurantei populatiei, va
creste si posibilitatea imbunatatirii valorii imobiliare a zonei. Migratia populatiei din
zonele invecinate sau chiar de la nivelul municipiului spre cartierul Drumul Taberei se
va intensifica, odata cu cresterea interesului pentru aceasta noua destinatie, mai
sigura, mai curata si cu posibilitati diversificate de petrecere a timpului lieber.
Implementarea PIDU va contribui la sporirea atractivitatii cartierului,
contribuind la atragerea investitiilor in zonele de influenta a parcului (care va atrage
un numar mult mai mare de vizitatori), cu urmari benefice asupra ocuparii fortei de
munca, precum si a veniturilor autoritatilor locale, asigurand astfel posibilitatea de
sustine a programelor sociale.

1.14. Analiza SWOT

Domeniu

Puncte Forte

Asezare

Cartierul
Drumul
Taberei este o
parte componenta
a
Municipiului
Bucuresti
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CAPITALUL NATURAL
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Oportunitati
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Face parte din al
doilea sector al
Capitalei din punct
de
vedere
al
suprafetei

Clima

Caile de
comunicatie

Drumul
Taberei
face
parte
din
municipiul
Bucuresti care este
principalul
nod
rutier al tarii

Starea drumurilor
care fac legatura
cu
celelalte
sectoare
ale
municipiului si cu
celelalte zone invecinate
este
destul de proasta,
mai ales a celor
care fac legatura
cu
comu-nele
invecinate
Sectorului 6

Principalul drum
European
care
Din partea de vest
pleaca
din
a
Sectorului
6
Sectorul 6, E70,
pleaca
drumul
este de asemenea
european E70
intr-o stare foarta
proasta

Exista legaturi cu
toate celelalte sectoare ale capitalei.
Cartierul
Drumul
Taberei se afla
foarte aproape de
Gara
de
Nord,
principalul
nod
feroviar al tarii, si
de Gara Basarab
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Diferentele mari
de temperatura si
iernile destul de
grele re-prezinta o
amenin-tare
din
punct de vedere
uzurii
facute
retelei stradale
Starea proasta a
soselei de centura
reprezinta
o
amenin-tare
din
punct de vedere al
aglomeratiei ce va
aparea in cadrul
orasului deoarece
foarte multe automobile care sunt
in transit nu o vor
mai lua pe soseaua
de centura ci prin
oras.

Proiectele
de
rea-bilitare
a
soselei
de
sentura
si
a
drumului
European E70 si
a catorva cai de
comunicatie mai
importante

Introducerea in
viitorul apropiat
a
unor
noi
conditii in ce
trebuiesc
indeplinite
de
autovehicule
pentru a tranzita
orasul
autovehiculele
ce pot tranzita
orasul.
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Repere istorice

Cartierul
Drumul
Taberei face parte
din
Municipiul
Bucuresti, oras cu
veche traditie istorica
Lipsa
resurselor
minerale
exploatabile
reprezinta
un
aspect
negatin,
aceste trebuind sa
fie aduse din zone
indepartate

Resurse
primare si
secundare

Lacul Morii a fost
construit
peste
locul unde fusese
un cimitir, acest
lucru
fiin
o
amenintare
pt
sanatatea celor ce
fac baie in el.

Solul din cadrul
sectotului 6 face
parte din zona de
stepa si silvostepa,
acesta fiind foarte
fertile si propice
amenajarilor
peisagistice
elaborate.

Calitatea
factorilor de
mediu

55|P a g e

Poluarea fonica in
Cartierul
Drumul
Taberei
se
incadreaza
in
limitele normale in
marea perioada a
timpului

In multe zone ale Valorile
ridicate
Sectorului
6 ale
poluarii
valorile
poluarii aerului rerezinta o
aerului de-pasesc adevarata
limitele ad-mise, amenintare asupra
mai ales in zona sanatatii
industriala
mi- populatiei
din
litari, si in zona Cartierul Drumul
Gozavesti
Taberei
In
cadrul
Cartierului Drumul De asemenea o
Taberei
circula amenintare asupra
numeroase masini sanatatii
ce nu in-deplinesc populatiei
o
directivele
reprezinta
europene – Euro 2, calitatea
apei
acestea reprezen- potabile
si
a
tand
o
sursa apelor
din
impor-tanta
a Cartierul Drumul
poluarii
Taberei
atmosferice
CAPITALUL ANTROPIC

Introducerea
unei
legislatii
pentru
respectarea
directivelor
europene – Euro
3.

Desfasurarea
unui program ce
va
favoriza
scoaterea din uz
a maisinilor cu
an de fabricatie
foarte vechi –
1985
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Industria

Constituirea
tot
mai
multor
operatori
economici
cu
capital privat care
au
compensat
urmarile negative
ale tranzitiei de
piata

Cresterea
investitiilor straine
in industri, mai
ales in Sectorul 6
(de
exemplu
crearea
Fabricii
Coca Cola)
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Neincurajarea
agentilor
economici care isi
desfasoara
activitatea
in
industrie
poate
conduce
la
o
scadere
a
numarului
acestora
si
implicit a cifrei de
afaceri
Scaderea
productiei
principalelor
produse
industriale: paine
(-126 t), preparate
si conserve carne
(-12t),
celelalte
pro-duse
inregistrand valori
constante
Numarul mic al
agentilor
economici
din
industrie,
doar
10% din nr total
desfasurandu-si
activitatea
in
cadrul in cadrul
industrie
prelucratoare,
ponderea cea mai
mare
apartinad
industriei
alimentare si a
bauturilor.
Cifra de afaceri
din industrie a
inregistrat
o
scadere
substantiala
in
ultimii 2 ani (16.9%)

Oferirea
de
avantaje pentru
investitori
va
duce la crearea
de noi locuri de
munca in cadrul
industriei si la
cresterea cifrei
de afaceri a
acesteia.

Privatizarea
principalelor
intreprinderi din
Cartierul Drumul
Taberei
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Constructiile

In ultimul an indicii
investitiilor
in
cons-tructii
din
Sectorul
6
au
inregistrat
o
crestere
substantiala,
in
timp ce numarul
autorizatiilor
de
constructii a ramas
constant

Comertul

Existenta a 7 mari
centre comerciale
dintre care cele
mai
importante
sunt:
(Metro,
Carrefour)

Birocratia in ceea
ce
priveste
obtinerea
autorizatiei
de
Scaderea in ultimii
constructii
2 ani a numarului
reprezinta
o
de
locuinte
amenintare
ce
terminate
poate avea ca
efect
scaderea
investitiilor
din
domeniu
Pietele
agroalimentare
Conditiile
de
sunt concentrate
igiena
si
de
in
cartierele
prezentare
a
Militari
(2)
si
marfii in cadrul
Drumul
pietelor
sunt
Taberei(5),
in
foarte
proaste
timp
ce
in
acestea
putand
cartierul Giulesti
constitui
o
exista o singura
amenintare asupra
piata
si
pe
starii de sanatate
deasupra aceasta
a populatiei
se afla la periferia
cartierului.

Garantarea
proprietatii
private
prin
noua Constitutie
si
acordarea
dreptului
strainilor de a
cumpara teren
va conduce la
cresterea
investitiilor.

Proiectul
de
creare a unei noi
piete in cadrul
Sectorului
6,
proiect finantat
de
primaria
Sectorului 6.

De asemenea in
Sectorul 6 exista 8
piete
agroalimentare
desfasurate
pe
intreaga suprafata
a acestuia.
Cresterea
controalelor
desfasurate
de
catre
inspectorii
primariei
Sectorului 6 in
cadrul pietelor.
Dezvoltarea
serviciilor
de
telefonie mobila si
Telecomunicatii
cresterea
numarului
de
furnizori
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Existenta
unui
monopol in ceea
ce
priveste
oferirea serviciilor
de telefonie fixa

Cresterea
continua
si
nejustificata
a
tarifelor
telefonice poate
conduce
la
scaderea
numarului
abonatilor
telefonici

Aparitia
in
viitorul apropiat
de noi furnizori
de servicii de
telefonie fixa
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Romtelecom
reuseste
sa
acopere
aproape
toata
suprafata
Cartierul
Drumul
Taberei
Numarul ridicat de
servicii telefonice
oferite
Cresterea
numarului
abonamentelor din
reteaua fixa

Turismul

FinanciarBancar

Alimentarea cu
apa si
canalizare

Existenta
unu
numar
de
7
obiective turistice
in cadrul sectorului
si 1 in cartier
Cresterea
numarului de sosiri
si
inoptari
in
structurile
de
primire turistica
Numarul mare de
sedii si filiale de
institutii financiar
bancare,
raspandite uniform
pe intreaga
suprafata a
Sectorului 6

Scaderea
numarului
convorbirilor
telefonice
interurbane
internationale

In
cadrul
Sectorului
turismul
este
foarte
slab
dezvoltat
existand doar 1 hotel

Indicile mic de
utilizare neta a
locurilor de cazare
poate reprezenta
o amenintare in
ceea ce priveste
numarul tipurilor
de structuri de
primire turistica

Proiectul
de
constructie
a
unui nou hotel in
zona Lujerului

Numarul mic al
agentiilor
de
turism
din
Sectorul 6
Scaderea
increderii
populatiei in
serviciile financiar
bancare

Reteaua de apa Monopolul detinut
acopera 88,75% din in Bucuresti de
suprafata stradala
Apa Nova

Lucrarile
Reteaua
de schimbare si
canalizare acopera modernizare
86.62%
retelei
alimentare cu
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si

de
de
a
de
apa

Falimentul mai
multor institutii
financiar bancare

Exista
foarte
multe blocuri care
nu au filtru pentru
apa
potabila,
aceasta
putand
conduce
la
cresterea
sensibilitatii din punct
de
vedere
al
sanatatii
persoanelor
Calitatea scazuta
a apei potabile
reprezinta
de
asemenea
o
amenintare asupra

Proiecte
de
modernizare si
inlocuire
a
retelei de apa
potabila
si
canalizare
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si de canalizare

Numarul mare de
locuinte racordate
la reteaua de apa
si canalizare

Alimentarea cu
energie termica

sanatatii
populatiei

Numarul mare al
avariilor
inregistrate
de
Apa Nova, 45.85%

Lucrarile
de
schimbare
a
tubulaturii retelei
de energie termica

Reteaua
de
alimentare
cu
energie
termica
acopera
o
suprafata
destul
de redusa, 62.64%

Numarul mic al
avariilor
inregistrate
la
reteaua
de
furnizare a energiei
termice, 6.97% din
total

Existenta
unui
numar foarte mare
de
blocuri
necontorizate

Cresterea
numarului
agentilor
economici
ce
desfasoara
activitati de instalare
de
centrale
termice reprezinta
o amenin-tare ce
ar putea avea ca
urmare scaderea
clientilor RADET

Proiecte
de
modernizare si
de extindere a
retelei
de
furnizare
a
energiei termice

Proiecte
de
modernizare a
punctelor
termice

Existenta
unor
pierderi
foarte
mari de apa pe
retea
Alimentarea cu
energie
electrica
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Reteaua
de
distributie
a
energiei electrice
acopera 97.13% din
suprafata stradala
a Sectorului 6
Majoritatea
locuintelor
sunt
racordate
la
reteaua
de
furnizare a energiei
electrice
Numarul mic al
avariilor
inregistrate
la
reteaua
de
furnizare a energiei
electrice, 8.21%

Existenta
in
anumite zone ale
sectorului caderi
numeroase
de
tensiune

Proiecte
extindere
retelei
furnizare
energiei
electrice

de
a
de
a

Proiecte
de
modernizare a
termocentralelor
electrice
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Alimentarea cu
gaze naturale

Salubrizarea

Transportul
urban

Toate blocurile din
Sectorul 6 sunt
racordate
la
reteaua
de
distributie
a
gazelor naturale

Reteaua
de
furnizare a gazelor
naturale acopera
doar 70.74% din
suprafata
stradala.

Inregistrarea
consumurilor
se
face pe contoare
de scara si nu
individuale
Folosirea de sare
si nisip pentru
dezapezirea
Acopera 83.56% din
retelei stradale.
suprafata stradala
Acest fapt duce la
a Sectorului 6
uzura imediata a
suprafetei
carosabile
Dispune
de
utilajele necesare
pentru oferirea de
servicii calitative
Inexistenta
unei
linii care sa faca
RATB
acopera
legatura
dintre
intreaga suprafata
Sectorul
6
si
a Sectorului 6
partea de E a
orasului

Scaderea
numarului mediu
zilnic de calatori
este o amenintare
in ceea ce priveste
incasarile
Unele
autovehicule ale
RATB se afla intr-o
stare proasta de
Scaderea parcului
Modernizarea liniei
functionare, acest
circulant mediu in
de tramvai 41
fapt putand duce
2003 cu 4.52%
la
scaderea
increderii
cetatenilor
in
transportul urbn
Inexistenta
unei
magistrale
de
Aparitia tot mai
metrou care sa
multor linii de maxi
faca legatura cu
taxi
cartietul Drumul
Taberei
Modernizarea
facuta asupra unei
parti a parcului de
vehicole
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Echipele Distrigaz
nu intervin rapid
in
cazul
semnalarilor
de
avarii in retea,
semnalarilor
de
prierdere de gaze.

Proiectele
de
extindere
a
retelei
de
distributie
a
gazelor naturale
Cresterea
numarului
de
agenti economici
care instaleaza
centrale termice

Proiecte
de
modernizare a
parcului
de
vehicole

Proiect
de
modernizare a
unei noi linii de
tramvai

Proiect
de
introducere unei
noi
magistrale
de metrou care
sa fac legatura
cu
Drumul
Taberei
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Reteaua
Stradala

Majoritatea
strazilor
trotuare

Numarul mic al
arterelor pe care
au
se afla doar asfalt,
219 strazi (45%)

Numarul mare al
Numarul foarte mic
strazilor pe care
de avarii semnalate
se afla: piatra de
la
reteaua
rau (16), pamant
stradala, 0.19%
(8), ballast (150)

Traficul in cadrul
Sectorului 6 este
foarte aglomerat,
mai ales in zonele:
Bd. Iuliu Maniu,
Bd.
Drumul
Taberi,
Bd.
Virtutii

Fondul de
locuinte

Numarul mai mic
Numarul mare al al
locuintelor
cladirilor
cu
o racordate
la
locuinta sau cu 2 reteaua
de
sau mai multe
distributie
a
energiei termice
Numarul mare al
locuintelor
racordate
la
retelele de apa si
canalizare
(130215), de gaze
naturale (120.000)

Terenuri
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Sectorul
6
nu
dispune de mari
suprafete
de
terenuri

Folosirea de sare
si nisip pentru
dezapezirea
retelei stradale.
Acest fapt duce la
uzura imediata a
suprafetei
carosabile
Nepopularizarea
corespunzatoare a
licitatiilor pentru
executarea
de
lucrari
de
reabilitare
a
retelei
stradale
poate conduce la
castigarea
acestora de catre
firme care vor
desfasura
o
activitate
necorespunzatoare
Neconcordanta
intre lucrarile de
reabilitare
a
retelei stradale si
lucrarile
de
reabilitare
a
celorlalte retele
de furnizare de
utilitati publice
Cresterea
continua
a
preturilor
utilitatilor
publice,
si
in
special cresterea
preturilor
giga
kaloriei

Proiectele
de
reabi-litare
a
retelei stra-dale

Proiecte
extindere
a
retelei stradale

Program
prin
care se acorda
Facilitati
tinerilor pentru
achizitia
de
locuinte
sau
pentru
constructia unei
case

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei

Structura
dinamica
populatiei

Sectorul 6 este al
si doilea sector din
punct de vedere al
numarului
de
locuitori
Din
punct
de
vedere a structurii
populatiei pe grupe
de
varsta
in
Sectorul 6 numarul
de locuitori cel mai
mare se afla intre
14 si 54 ani

CAPITALUL SOCIAL
Densitatea mare
existenta in cadrul
Sectorului
6,
10175
de
locuitori/km
2,
fiin
mai
dens
populat
decat
Romania cu peste
15.2 ori
Scaderea
numarului
de
locuitori cu 8.94%
din 1992 pana in
2002
Numarul
foarte
mare al populatiei
inactive (215.115)
fata de populatia
activa (161.365)

Ocuparea fortei
de
munca,
somajul,
situatia
pensionarilor

Protectia
sociala
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Scaderea
numarului
Numarul mic al
somerilor la nivelul populatiei ocupate
Sectorului 6 in in agricultura
2003

Cresterea
prea
mica a pensiilor Proiect
de
comparativ
cu recorelare
a
cresterea
pensiilor
preturilor
Intrarea in UE va
presupune
Scaderea
printer altele si
numarului
cresterea
pensionarilor
in
investitiilor ceea
2003
ce va duce la
crearea de noi
locuri de munca
Numarul mic al
asistentilor sociali
Derularea a 3
in comparatie cu
programe
de
numarul
protectie
a
Existenta a 20 de persoanelor
cu
copilului
in
unitati de protectie handicap
din
cadrul a trei
a copilului
Sectorul
6,
center
de
aproximativ
6
plasament
din
persoane
cu
Sectorul 6
handicap la un
asistent
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Derularea a 3
programe
de
protectie
a
copilului,
programe
de
interes natioanal
Lansarea
ghidului
legislative
privind asistenta
sociala
in
Romania

Numarul mare al
ajutoarelor pentru
incalzirea
locuintei.

Existenta
a
6
spitale importante
in cadrul Sectotului
6 si in apropierea
acestuia

Sanatatea

Exista un numar
mare de farmacii

Coruptia tot mai
mare din cadrul
sanatatii va putea
In Drumul Taberei duce la o scadere Proiecte
de
nu exista nici un continu
a modernizare a
spital
increderii
spitalelor
populatiei
in
sistemul
de
sanatate
De
asemenea
Cresterea
exista un numar
continua
a
mic de medici de
bolnavilor
familie

A scazut numarul
locuitorilor
ce
revin la un medic
(de la 284 la 268) si
nr de loc. ce revine
unui cadru sanitar
mediu (de la 141 la
125)

Sistemul
invatamant

Existenta
unui
de numar mare de
unitati
de
invatamant

Numarul mare de
elevi si studenti
dintre
care
ponderea cea mai Calitatea scazuta
mare o reprezinta a invatamantului
elevii
din
invatamantul
primar
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Lipsa increderii in
sistemul
de
invatamant
va
putea duce la
Introducerea
scaderea
unu nou suistem
numarului
de
de notatre
scolarizati si a
absolventil;or de
liceu care isi vor
continua studiile
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Un numar foarte
mare
de
absolventi de liceu
nu
continua
studiile

Cultura

Exista un numar
mare de obiective
culturale in cadrul
Sectorului 6: 3
cinematografe, un
teatru, 2 muzee, 6
biblioteci

Sport

Exista un numar
destul de mare de
cluburi
sportive
(2), stadioane (3)

Spatii verzi

Cartierul
Drumul
Taberei
ocupa
primul
loc
din
punct de vedere al
spatiilor verzi
Sectorul 6 este
singurul sector in
care
suprafata
parcurilor
si
gradinilor a crescut in ultimii 14 ani

De asemenea un
aspect pozitiv il
constituie
si
cresterea spatiilor
verzi stradale

Societatea
Civila
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In Cartierul Drumul
Taberei
isi
desfasoara
activitatea 17 de
asociatii
nonguvernamentale

Gradul ridicat de
saracie
poate
conduce
la
o
scadere continua a
interesului pentru
cultura locuitorilor
din
Cartierul
Drumul Taberei
Scaderea
Lipsa de sponsori interesului pentru
pentru
foarte sport poate fi o
multe
activitati amenintare
din
sportive
punct de vedere al
rezultatelor
Diminuarea
Efectuarea de noi
continua
a
si noi constructii
suprafetei
de
cladiri,
in
spatiilor
verzi
special cladiri de
sizonelor
de
locuit
agreement
Nepasarea
Suprafata spatiilor
populatiei
la
verzi
in
degradarea
ansamblurile
de
cuverturii verzi a
locuinte
este
Cartierului Drumul
redusa
Taberei
Cresterea
in
continuu
a
parcului auto va
conduce
la
cresterea
numarului
parcarilor si prin
urmare
la
reducerea
suprafetei
spatiilor verzi
Lipsa dorintei de
colaborare
a
Implicarea
unui autoritatilor
numar destul de publice
poate
mic
in
cadrul duce la scaderea
asociatiilor
numarului
proiectelor
realizte
In
cadrul
Cartierului Drumul
Taberei nu exista
nici
un
cinematograf
si
nici un teatru

Programul
guvernului
de
constructie
de
Sali de sport in
cadrul
scolilor
generale
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Mass-media

Ordinea publica

Desfasurarea
de
numeroase
proiecte
dintre
care
cele
mai
importante
sunt
cele umanitare
Colaborarea dintre
autoritati si massmedia
Scaderea
numarului
infractiunilor
in
ultimul an

Politizarea
anumitor institutii
mass-media
Numarul prea mic
de sectii de politie
Dotarea
necorespunzatoare
din
punct
de
vedere
al
echipamentelora
personalului
Gradul ridicat de
coruptie
din
cadrul
acestui
domeni

Impactul asteptat al implementarii strategiei:

– Dezvoltarea economica si sociala a comunitatii locale
– Cresterea gradului de atractivitate pentru investitiile autohtone si straine
– Dezvoltarea legaturilor comerciale
– Valorificarea superioara a potentialului zonei
– Dezvoltarea si cresterea competitivitatii mediului de afaceri
– Cresterea productivitatii
– Crearea de noi locuri de munca
– Cresterea ratei de infiintare si supravietuire a intreprinderilor
– Cresterea volumului de investitii
– Cresterea eficientei economice
– Cresterea gradului de confort si reducerea riscului de imbolnavire a populatiei
– Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
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– Promovarea recuperarii, reciclarii si reutilizarii deseurilor;
– Prevenirea si diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale.
– Reducerea si prevenirea efectelor negative ale poluarii
– Reducerea efectului activitatilor economice asupra mediului inconjurator
– Cresterea stabilitatii sociale
– Facilitarea accesului la serviciile publice
– Sporirea transparentei actului decizional
– Cresterea participarii publice la procesul de guvernare locala
– Dezvoltarea identitatii comunitare
– Cresterea accesului la informatie si a gradului de informare al populatiei
– Constientizarea problematicii legate de protectia mediului inconjurator
– Cresterea satisfactiei socio-economice a populatiei
– Cresterea calitatii serviciilor sociale
– Cresterea gradului de insertie sociala

2. Strategia Dezvoltarii Zonei de Actiune Urbana
2.1.

Obiective
Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbana a Cartierului Drumul Taberei

se integreaza obiectivelor Axei 1, DMI 1.1. a POR, deoarece sustine prin intermediul
celor 2 proiecte de investitii, cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de
munca in orase, odata cu reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea
serviciilor urbane.
Prin

implementarea

prezentului

Plan

integrat

de

dezvoltare

urbana,

administratia publica locala a Sectorului 6 doreste sa atinga urmatoarele obiective
generale:
- cresterea atractivitatii Cartierului Drumul Taberei si integrarea acestuia in marea
familie a cartierelor europene, in vederea sustinerii elementelor cheie de coeziune
sociala;
- crearea unui climat turistic si investitional mai atractiv;
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- imbunatatirea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii
cartierului;
- protectia si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, prin diminuarea poluarii
aerului si a poluarii vizuale;
- intarirea libertatilor individuale, sporirea sigurantei cetatenilor si a familiei;
- cresterea capacitatii administrative a autoritatilor locale in concordanta cu
principiile unei bune guvernari: transparenta, echitate, receptivitate si implicare,
eficacitate si eficienta, responsabilitate si respectarea legii;
Obiectivele specifice ale acestui Plan Integrat se caracterizeaza prin urmatoarele
aspecte:
- modernizarea a 113.000 mp de alei
- modernizarea sistemului de iluminat public din parcul Drumul Taberei, prin
inlocuirea retelelor LEA cu cele LES;
- modernizarea peisagistica si arhitecturala a peste 11 hectare de spatii verzi,
incluzand suprafete arboricole, arbustive si cu gazon;
- achizitionarea si instalarea a 13 de camere de supraveghere video, in parcul
Drumul Taberei pentru siguranta cetatenilor;
In acest context, planul integrat de dezvoltare si regenerare urbana va
contribui la atingerea obiectivului specific al POR, si anume cresterea rolului
economic si social al oraselor, prin aplicarea unei abordari policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrata a regiunilor, in concordanta cu obiectivele Strategiei
Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Cadrului National Strategic de Referinta,
precum si cu Orientarile Strategice Comunitare pentru actuala perioada de
programare 2007-2013.
2.2.

Prioritati de dezvoltare
Principalele prioritati de dezvoltare identificate la nivelul zonei de actiune

urbana reprezentata de teritoriul administrativ al cartierului Drumul Taberei si care
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sunt adresabile prin Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbana Sub-domeniul: Centre urbane, sunt urmatoarele:


Refacerea aleilor din parc aflate in stare de degradare;



Amenajarea de piste pentru biciclete;



Amenajarea de spatii verzi;



Utilarea cu mobilier urban a parcului;



Refacerea amenajarilor peisagistice;



Crearea si suplimentarea spatiilor de recreere pentru adulti si copii;



Plantarea de arbori si arbusti;



Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public;



Supraveghere video urbana a zonelor principale de interes public din parc cu
potential risc la adresa sigurantei locuitorilor.

Obiectivul strategic

Obiectivele
generale

Obiectivele
specifice

Prioritatile de
dezvoltare
Amenajarea
spatii verzi;

Cresterea calitatii
vietii prin
reabilitarea
infrastructurii
urbane si
imbunatatirea
serviciilor sociale
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Reabilitarea
infrastructurii
urbane;

Crearea si
modernizarea
spatiilor verzi
(parcuri, mobilier
urban, etc.);

de

Utilarea
cu
mobilier urban a
spatiilor verzi;

Crearea
refacerea
amenajarilor
peisagistice;

si
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Crearea
suplimentarea
spatiilor
recreere;

si
de

Plantarea de arbori
si arbusti;
Dezvoltarea
si
modernizarea
sistemului
de
iluminat public;

Imbunatatirea
infrastructurii
serviciilor sociale

Cresterea
sigurantei
locuitorilor si
prevenirea
criminalitati

Supraveghere video
urbana a zonelor
principale din parc
cu potential risc la
adresa sigurantei
locuitorilor;

3. Planul de actiune
3.1.

Portofoliu de proiecte la nivelul zonei urbane Drumul Taberei
planul de dezvoltare al zonei urbane a teritoriului administrativ al cartierului

Drumul Taberei se raporteaza la mediul existent prin analizele diagnostic efectuate la
nivel sectorial, precum si prin analizele documentelor strategice de nivel comunitar,
national, regional si municipal si corelarea rezultatelor analizelor cu datele statistice
existente. In urma analizelor, consultarilor publice si dezbaterilor publice organizate
la nivelul Sectorului 6 si implicit ZAU a fost creionat profilul strategic al zonei de
actiune urbana – totalitatea trasaturilor locale care sunt susceptibile a afecta in mod
pozitiv sau negativ zona, influentand pe termen lung dezvoltarea. Initial s-a pornit de
la creionarea obiectivului strategic si a obiectivelor generale de dezvoltare a zonei de
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actiune urbana, iar ulterior au fost identificate cele patru obiective specifice de
dezvoltare pe baza nevoilor si a potentialului de dezvoltare a zonei. In cadrul fiecarui
obiectiv specific au fost identificate o serie de prioritati de dezvoltare a zonei, pentru
fiecare dintre acestea fiind trasate aria de interventie precum si masurile ce urmeaza
a fi luate in vederea rezolvarii problemelor identificate, care ulterior au generat
proiecte individuale de dezvoltare.
Pe baza analizei diagnostic realizate anterior si a nevoilor de dezvoltare
identificate in urma consultarilor publice au fost identificate mai multe prioritati de
dezvoltare, care prin corelare cu potentialul de dezvoltare al zonei au generat un
numar de 2 proiecte de dezvoltare care vizeaza regenerarea zonei de actiune urbana
prin prisma:
a) celor trei obiective generale de dezvoltare:
o Reabilitarea infrastructurii urbane;
o Imbunatatirea serviciilor urbane;
o Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale.
b) celor patru obiective specifice de dezvoltare:
1. Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti,
trotuare, scuaruri, zone pietonale;
2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii utilitatilor publice urbane
(iluminat public, cablare broadband);
3. Crearea si modernizarea spatiilor verzi (parcuri, mobilier urban, etc.);
4. Cresterea sigurantei locuitorilor si prevenirea criminalitati.

3.2.

Lista proiectelor pentru implementarea PIDU
Alaturi de lista proiectelor pentru implementarea Planului integrat de

dezvoltare urbana a teritoriului administrativ al Cartirului Drumul Taberei in Anexa 1
este prezentat pentru fiecare proiect si bugetul estimat, pe surse de finantare,
precum si perioada de implementare a proiectelor.
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3.2.1. Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, Sector
6, Bucuresti.

Terenul in suprafata de 114825 mp, se afla in zona vestiva a cartierului Drumul
Taberei, din sectorul 6, Bucuresti fiind delimitat de strada Drumul Taberei pe laturile
nordica si sudica, de strada Brasov pe latura estica si de strada Targu Neamt pe latura
vestica, dublata de proprietati private in sud-vest si sud-est.
Parcul Drumul Taberei, situat in centrul cartierului, beneficiaza de o suprafata
foarte generoasa de peste 11 ha. Acest aspect favorizeaza principiile diversitatii si
complexitatii zonificarii in aceasta zona verde a orasului. Cu un tranzit de persoane
foarte mare, aceasta cartier are nevoie de o zona de popas si relaxare, precum si de
un centru reprezentativ care sa dea valoare ZAU (si implicit Sectorului 6), si sa ii
sporeasca gradul de atractivitate, functii pe care prezenta amenajare nu le
indeplineste. Aceasta situatie se datoreaza dezorganizarii prezente din parc si lipsa
sau slaba indeplinire a functiilor de recreere si relaxare, chiar daca suprafata extinsa
a parcului ar favoriza astfel de activitati. Prin urmare, o noua redimensionare a
spatiului, a zonelor si tipologia acestora, poate duce la cresterea gradului de
atractivitate a cartierului si la decongestionare zonei din punct de vedere a
activitatilor ce se pot desfasura aici.

Astfel,

functii precum: spatiile de joaca,

spatiile pentru practicarea diferitelor sporturi – skating, jogging, mounting bike,
fitness, etc. vor fi clar organizate astfel incat spatiul sa fie utilizat cat mai rational si
mai eficient pentru un rezultat cat mai valoros pentru ZAU.
3.2.2. Achizitionarea si

instalarea sistemului de supraveghere video pentru

cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Parcul Drumul Taberei,
Sector 6, Bucuresti.

Perimetrul ce urmeaza a fi supravegheat video, in suprafata de 114825 mp, se
afla in zona

vestica a cartierului Drumul Taberei, din sectorul 6, Bucuresti fiind

delimitat de strada Drumul Taberei pe laturile nordica si sudica, de strada Brasov pe
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latura estica si de strada Targu Neamt pe latura vestica, dublata de proprietati
private in sud-vest si sud-est.
Cele 13 locatii ce intra sub incidenta acestui proiect acopera aproximativ toata
suprafata parcului, beneficiarii directi fiind cei peste 60000 de locuitori ai cartierului
Drumul Taberei.
Realizarea de sisteme de supraveghere video, la standarde de calitate
europeana conduce la imbunătăţirea climatului de ordine si siguranţa publică,
prevenirea şi combaterea criminalităţii si mai mult duce la atractivitatea zonei prin
atragerea de familii tinere si de noi investitori pentru zonele cu destinatie
comerciala/industrial.
Sistemul va fi operat de către Primaria Sectorului 6. Prin operarea sistemului,
se va urmări detectarea, identificarea si descurajarea următoarelor tipuri de
activităţi:
furt, tâlhărie
vandalism
folosirea armelor albe sau de foc
trafic de droguri
constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor
ameninţări teroriste
consum de alcool si stupefiante
persoanele turbulente/violente
orice recurgere la violenţa in zonele monitorizate
Sistemul va asigura un efect de descurajare prin prezenţa camerelor de
supraveghere în zonele specificate. Efectul va fi crescut prin intervenţia promptă a
echipajelor Poliţiei Comunitare în momentul detectării unui eveniment, intervenţia
fiind coordonată pe baza informaţiilor culese cu ajutorul camerelor video.
In plus de aceasta sistemul permite stocarea si analizarea datelor inregistrate
in eventualitatea unui eveniment nedetectat in timp real. In acest caz, sincronizarea
orei la care a avut loc fapta cu timpul inregistrarii poate duce la identificare
faptasului/faptasilor.
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3.3.

Harta zonei de actiune urbana, cu localizarea proiectelor individuale componente ale Planului Integrat
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Managementul implementarii planului integrat
Prin Dispozitia Primarului Sectorului 6 este constituita Unitatea de management
a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, care va avea ca atributii: monitorizarea,
evaluarea si controlul implementarii PIDU, in vederea atingerii obiectivelor propuse in
conformitate cu standardele propuse, la timp, in limitele bugetului si folosind
resursele de care dispune beneficiarul.
Unitatea de management a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana
Planul Integrat de dezvoltare urbana a Cartierului Drumul Taberei
Nr

Functie in cadrul

Numele si

Functia ocupata in cadrul

crt

echipei

prenumele

Primariei
Director productie in cadrul
Administratiei Domeniului
Public si Dezvoltare Urbana,

1

Manager

Tita Laura

Primaria Sector 6
Sef serviciu patrimoniu in
cadrul Administratiei
Domeniului Public si

2

Asistent manager

Georgescu

Dezvoltare Urbana, Primaria

Serbana Ioana

Sector 6
Sef Birou Juridic in cadrul
Administratiei Domeniului

3

Coordonator

Amaranducai

Public si Dezvoltare Urbana,

juridic

Claudia

Primaria Sector 6
Director Economic in cadrul
Administratiei Domeniului

Coordonator
4

financiar
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Sef Serviciu Relatii cu Publicul
si Mass Media in cadrul
Administratiei Domeniului
Coordonator
5

vizibilitate

Public si Dezvoltare Urbana,
Guti Daniel

Primaria Sector 6
Sef Serviciu derulare contracte
reparatii domeniul public in
cadrul Administratiei
Domeniului Public si

Coordonator
6

tehnic

Dezvoltare Urbana, Primaria
Vasilescu Ionel

Sector 6

Procesele de monitorizare si evaluare sunt constientizate ca fiind procese
interdependente necesare si utile bunei implementari a PIDU si nu ca procese de
control sau constrangere exercitate de beneficiar. Ceea ce va conduce la reducerea
riscurilor de asimetrie informationala si va permite cresterea transparentei activitatii
serviciilor publice si o mai buna culegere a datelor si informatiilor specifice fiecarui
proiect.
Monitorizarea

rezultatelor

implementarii

PIDU

consta

in masurarea

si

raportarea indicatorilor relevanti. Decizia indicatorilor relevanti a fost luata de
Consiliul Local al Sectorului 6 la momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici
ai fiecarui proiect in parte.
Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informatiilor relevante
despre modul de desfasurare a implementarii PIDU cu scopul de a fundamenta
procesul de luare a deciziei de beneficiar, asigurand transparenta in luarea deciziei si
furnizand o baza pentru viitoarele actiuni de evaluare. In timp ce evaluarea este un
proces care foloseste informatiile obtinute pe parcursul monitorizarii cu scopul de a
analiza modul in care planul si-a atins tinta si a avut eficienta scontata.
In elaborarea evaluarilor este necesara utilizarea informatiilor relevante
colectate in urma activitatii de monitorizare. Pentru acuratetea datelor obtinute in
urma procesului de monitorizare este necesara o colectare sistematica si atenta a
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acestora. Modalitatea de colectare si corectitudinea datelor sunt importante in
conditiile in care monitorizarea activeaza ca un sistem de avertizare timpurie si
adesea puncteaza probleme sau arii care au nevoie de evaluare. Astfel, informatiile
privind evolutiile investitiilor realizate prin proiectele individuale vor fi solicitate
fiecarui manager de proiect in parte.
Echipa implica persoane de conducere din primarie, sefii celor mai importante
departamente ale institutiei si este institutionalizata prin dispozitie de primar.
Nefiind o unitate separata/un sigur serviciu de la nivelul primariei, ci mai degraba
trebuie vazut ca fiind un mecanism de coordonare.
Unitatea de management a PIDU are urmatoarele sarcini si atributii:


Monitorizarea si evaluarea continua a procesului de implementare a
proiectelor aferente PIDU



Analiza informatiilor



Realizarea de dezbateri cu managerii de proiecte individuale pe marginea
problemelor care apar in implementare (echipa de management a PIDU
avand capacitatea de a propune solutii care sa fie insusite de catre
beneficiar)



Organizarea de informari publice cu privire la stadiul implementarii
proiectelor;



Analiza optimizarii procesului de implementare a PIDU

Atributiile principale ale managerului PIDU:


Coordonarea implementarii PIDU;



Coordonarea relatiei cu UIP pentru proiectele individuale;



Coordonarea gestionarii riscurilor;



Verificarea calitatii implementarii PIDU.

Atributiile principale ale asistentului manager:


Planificarea sedintelor cu UIP pe proiecte si compartimentele primariei
implicate in sprijinirea implementarii proiectelor;

78|P a g e

Planul integrat de dezvoltare a urbana a zonei de actiune Drumul Taberei



Elaborarea rapoartelor intalnirilor;



Asigura comunicarea cu managerul de implementare UIP.

Atributiile principale ale coordonatorului tehnic


Participa la elaborarea rapoartelor tehnice ale proiectelor individuale;



Colecteaza informatiile necesare pentru realizarea rapoartelor tehnicoeconomice ale PIDU;



Colecteaza informatiile necesare pentru verificarea calitativa a PIDU;

Atributiile principale ale coordonatorului juridic


Monitorizeaza implementarea reglementarilor legislative specifice necesare
derularii proiectelor;



Sprijina unitatea de management a PIDU si UIP-urile cu informatii legislative
relevante.

Atributiile principale ale coordonatorului de vizibilitate


Asigura managementul publicitatii PIDU;



Coordoneaza intalnirile publice;



Asigura managementul transparentei decizionale si relatia cu mass media.

Atributiile principale ale coordonatorului financiar


Elaboreaza rapoartele financiare cu privire la stadiul implementarii POR



Ofera sprijin in elaborarea planului financiar PIDU



Asigura managementul conformitatii costurilor eligibile si neeligibile
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3.3.1. Schema de implementare a PIDU- Unitatea de management a PIDU

Manager implementare
PIDU

Asistent manager

Coordonator
juridic
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4. Informarea si consultarea publicului in procesul elaborarii Planului
Integrat de Dezvoltare Urbana
Participarea societatii civile in toate etapele unei politici urbane este esentiala
pentru a cunoaste cat mai bine necesitatile de dezvoltare ale cartierului si pentru a
asigura o legitimitate reala a interventiilor initiate de administratia publica. In
procesul de elaborare a PIDU – Cartirul Drumul Taberei, s-a analizat si s-a identificat
interesul comunitatii. Comunitatea a avut posibilitatea de a se exprima. In acest
context, Primaria Sectorului 6 este garantul protejarii intereselor comunitatii.
Legitimitatea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a cartierului Drumul
Taberei este data de acordul actorilor cheie implicati in elaborarea planului. Primaria
Sectorului 6 a utilizat o serie de instrumente de popularizare si informare,
instrumente care au la baza norme si legi privind participarea publica a cetatenilor si
societatii civile.
Legea nr. 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
contenciosul administrativ, reglementeaza accesul liber si neingradit al persoanei la
orice informatie de interes public.
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
stabileste regulile procedurale minime aplicabile pentru asigurarea transparentei
decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau
numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice,
in raporturile stabilite intre ele si cetatenii si asociatiile legal constituite ale
acestora. In conformitate cu art. 3 obligatia de transparenta reprezinta obligatia
autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice
proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative
si la minutele sedintelor publice. In acelasi temei, asociatia legal constituita
reprezinta orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de
reprezentare civica.
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, reglementeaza modul de exercitare de catre cetateni a
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dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume
propriu, precum si modul de solutionare al acestora.
Metodologia utilizata:
1. S-a pornit de la identificarea problemelor si oportunitatilor cartierului
Drumul Taberei. Studiul a avut la baza metoda anchetei sociologice iar instrumentul
de cercetare folosit in cadrul anchetei a fost chestionarul de opinii. Anexat veti gasi
modelul Chestionarului utilizat.
2. S-a realizat informarea publicului cu privire la inceperea elaborarii Planului
Integrat, s-a publicat intr-un ziar de circulatie nationala un comunicat de presa (in
zilele de 18.02.2010 si 22.02.2010), s-a postat apoi un anunt privind inceperea
elaborarii planului atat pe site-ul primariei cat si la avizier (in data de 15.02.2010).
Prima versiune a Planului Integrat a fost postata pe site-ul Primariei Sectorului 6,
www.primarie6.ro (in data de 15.02.2010).
3. S-a realizat pe tot parcursul elaborarii Planului Integrat implicarea
populatiei si a mediului de afaceri din oras in dezvoltarea durabila a cartierului
Drumul Taberei. Instrumentul ales a fost consultarea publicului deoarece constituie o
forma mai sustinuta de asociere a publicului fiind vorba de un schimb interactiv de
informatii.
Metoda aleasa pentru consultare publica utilizata a fost audierea publica.
Astfel in zilele de 25.02.2010 si 04.03.2010 s-a organizat la sediul primariei
consultarea publicului cu privire la strategia de dezvoltare aferenta Planului Integrat
de Dezvoltare Urbana a Cartierului Drumul Taberei.
Scopul consultarii publice a fost acela de a solicita contributii si colecta opiniile
populatiei, comunitatii mediului de afaceri, ONG-urilor, institutiilor publice locale si
centrale cu privire la continutul strategiei, la obiectivele si masurile de dezvoltare
propuse. La sfarsitul intalnirii participantii au fost invitati sa completeze un
chestionar cu privire la cele mentionate mai sus.
4. Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Cartierului Drumul Taberei a fost
supus atentiei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti (in sedinta CAT
din data de 04.03.2010), in vederea declansarii etapei de incadrare pentru a se
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decide daca planul se supune procedurii evaluarii de mediu, conform HG 1076/2004,
fiind inaintat cu notificarea emisa de Consiliul Local Sector 6 si inregistrata de ARPM
Bucuresti (atasata documentatiei).
5. S-a realizat informarea publicului: printr-un comunicat de presa intr-un ziar
national si consultarea publicului prin audiere la sediul primariei, cu privire la
finalizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a a Cartierului Drumul Taberei.
Scopul consultarii publice a fost prezentarea publicului a formei finale a Planului
Integrat, inainte de a fi aprobat prin Hotarare de Consiliu Local.
Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a fost postat pe site-ul Primariei
Sectorului 6 – www.primarie6.ro.

5. Anexe
Anexa 1 – Lista proiectelor individuale
Anexa 2 - Documente privind Informarea si consultarea publicului in procesul
elaborarii planului
2.1 Comunicate de presa privind procesul de elaborare al PIDU,
2.2 Model chestionar pentru identificarea nevoilor
2.3 Invitatie privind participarea la dezbaterea publica a PIDU
2.4 Minuta sedintei de consultare publica a PIDU din 25.02.2010
2.5 Lista de prezenta a sedintei de consultare publica a PIDU din 25.02.2010
2.6 Notificarea ARPM privind evaluarea de mediu a PIDU
2.7 Invitatie conferita de prezentare a PIDU
2.8 Minuta conferintei PIDU din 04.03.2010
2.9 Lista de prezenta a sedintei de consultare publica a PIDU din 04.03.2010
2.10 Comunicat de presa privind finalizarea PIDU
2.11.Centralizator chestionar pentru consultarea publicului cu privire la acordul
pentru PIDU si Proiectele individuale.
Anexa 3 - Hotarare CL Sector 6
de aprobare a PIDU conform cerintelor
Corrigendumului nr. + Declaratia de asumare a planului CF corrigendun nr 2 la ghid)
Anexa 4 - Harta cu localizarea proiectelor individuale
Anexa 5 - Planse cu reglementari ale ultimului PUG aprobat+ HCL de aprobare PUG
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Anexa 6 - Adrese de solicitare date si informatii de la institutii relevante
Anexa 7 – CV –urile echipei de management si Decizia d-nului Primar de instituire a
acestei echipe
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