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Cuvânt înainte adresat de Reprezentantul Rezident al PNUD România
Sunt fericit să prezint documentul realizat în urma implementării proiectului Agenda Locală 21 (AL21) în România, etapa 2006-2007. Acest document s-a constituit ca urmare a nevoilor şi ideilor actorilor locali din Sectorul 2,
şi doreşte să sprijine contribuţiile locale în stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare, conform cerinţelor impuse
de aderarea la Uniunea Europeană.
Dorim să le mulţumim tuturor celor implicaţi în elaborarea Agendei Locale 21, cetăţeni, oameni de afaceri, oameni de ştiinţă, ONG-uri şi autorităţi locale, nu numai pentru asistenţa tehnică, ci şi pentru efortul depus, energia
şi entuziasmul care au caracterizat acţiunile întreprinse, contribuind astfel la crearea unui plan pentru dezvoltare
durabilă.
Agenda 21 s-a constituit ca o iniţiativă a Naţiunilor Unite şi a fost adoptată pentru prima oară în cadrul
Summit-ului de la Rio de Janeiro în 1992 reprezentând calea de promovare a conceptului de dezvoltare durabilă
la nivel local. Zece ani mai târziu, la Johannesburg în 2002, cel de-al doilea Summit mondial a enunţat faptul
că Agenda 21 este principalul instrument pentru atingerea stadiului de bunăstare a populaţiei la nivel mondial.
AL 21 este implementată la nivelul autorităţilor locale şi promovează, prin componenţa sa de participare publică,
un echilibru real între creşterea economică, echitatea socială şi protecţia mediului.
Conceptul de dezvoltare durabilă implică o re-evaluare constantă a relaţiei om-natură, şi existenţa solidarităţii
între generaţii, ca fiind singura opţiune viabilă pentru asigurarea unui model de dezvoltare pe termen lung.
În România, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a promovat într-un mod activ dezvoltarea
durabilă începând cu anul 2001, prin coordonarea proiectului “Dezvoltarea Capacităţilor Locale pentru implementarea Agendei Locale 21”. Până în acest moment, proiectul a fost implementat în 33 de oraşe şi 4 judeţe.
Proiectul a început implementarea sa la nivelul a nouă oraşe pilot, în perioada 2000-2002, continuând cu încă
treisprezece oraşe între 2003-2004, şi alte trei oraşe şi un judeţ între 2004-2005. În perioada 2005-2006 proiectul
si-a extins aria de implementare la încă trei oraşe şi un judeţ. Astfel, în fiecare an, proiectul se implementează în
noi oraşe, sub coordonarea Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, care este agenţia de implementare a
PNUD pentru proiectul AL 21.
Faza de implementare 2006-2007 s-a realizat în contextul unor cerinţe specifice aderării la UE. În acest scop,
PNUD România a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Consiliul Local al Sectorului 2, fapt ce a condus la o
nouă abordare a procesului de implementare al Agendei Locale 21 la nivelul unei entităţi administrative cu statut
diferit de toate locaţiile anterioare ale proiectului. Astfel, Sectorul 2 este primul dintre sectoarele capitalei inclus
în acest proces.
Rezultatul, concretizat prin prezentul document, este o strategie coerentă însoţită de un plan concret de acţiune
şi de implementare. Ambele oferă garanţia că proiectul vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii şi că reprezintă
o importantă contribuţie pentru dezvoltarea durabilă din România.
Aceste planuri locale pentru dezvoltare durabilă vor contribui la îmbunătăţirea viitorului comunităţilor locale, ceea
ce va conduce pe termen lung, la creşterea calităţii vieţii oamenilor. De asemenea, aceste documente programatice vor asista autorităţile regionale şi pe cele naţionale în realizarea politicilor coerente la toate nivelurile, politici
ce vor susţine dezvoltarea întregii ţări.
Jan Sorensen

Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU





Cuvânt înainte adresat de Primarul Sectorului 2
Agenda Locală 21 – AL21 a fost elaborată şi adoptată la Summit-ul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca
instrument de promovare a conceptului dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg în 2002, al II-lea
Summit promovează AL21 ca principalul instrument în realizarea bunăstării populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21 stabileşte prin participarea publică un echilibru între dezvoltarea economică, echitatea socială şi
protecţia mediului.
Implementarea Agendei Locale 21 (Planul local de dezvoltare durabilă în secolul 21) în România a început în
anul 2000 printr-un proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD, beneficiind şi de sprijinul
Guvernelor Marii Britanii şi Canadei. Proiectul a cuprins 9 municipalităţi: Baia Mare, Galaţi, Giurgiu, laşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea şi Târgu Mureş, numite în acest proces “oraşe pilot”.
Prin semnarea Memorandumului de Finanţare dintre Primăria Sectorului 2 Bucureşti şi Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare – PNUD pentru implementarea Agendei Locale 21, Sectorul 2 a devenit primul Sector
din Capitală care pune în practică acest instrument modern de planificare şi management. S-a urmărit o abordare
integrată a problemelor comunităţii locale, care să facă posibilă dezvoltarea armonioasă a Sectorului 2.
Planul Local de Dezvoltare Durabilă are o structură complexă şi cuprinde 3 părţi:
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă
Planul Local de Acţiune
Portofoliul de Proiecte Prioritare
Pentru realizarea proiectului, Primăria Sectorului 2 a constituit un Comitet Local de Coordonare alcătuit din
reprezentanţii principalelor instituţii publice şi private, organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor grupări civice şi
coordonat de Primarul Sectorului 2; grupuri de lucru, formate din specialişti locali şi un Birou al “Agendei Locale
21” având doi Coordonatori.
Analizând situaţia actuală şi nevoile de dezvoltare ale Sectorului, grupurile de lucru constituite pe domeniile
economic, mediu, cultural, social, sub coordonarea Comitetului Local, au elaborat Planul Local de Dezvoltare
Durabilă a Sectorului 2. Acest document analizează necesităţile şi ideile locale şi trasează principalele direcţii de
dezvoltare pe termen mediu şi lung.
Procesul participativ de elaborare a fost unic, asigurând transparenţa în procesul de dezbatere şi elaborare,
prin care autoritatea locală a lucrat în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru Strategia de Dezvoltare
Durabilă a Sectorului şi pentru a întocmi planuri de acţiune realiste pentru implementarea acesteia.
Proiectul s-a constituit într-un cadru de lucru ce ne oferă posibilitatea de a ne imagina cum va arăta comunitatea
sectorului 2 în viitor, cu atât mai mult cu cât unul dintre obiectivele permanente şi majore ale instituţiei noastre este
asigurarea unei dezvoltări durabile a Sectorului 2.
Consecvenţi unei politici de administraţie publică locală judicioasă şi transparentă, şi conştienţi de nevoile imediate ale comunităţii locale: străzi reabilitate, clădiri consolidate şi reabilitate termic, acces la apă şi canalizare,
educaţie şi sănătate la standarde europene, un comerţ civilizat în spaţii modernizate, noi ansambluri rezidenţiale
şi centre de afaceri, soluţii pentru fluidizarea circulaţiei, parcuri şi spaţii verzi reamenajate şi, de asemenea, lăcaşuri de cult modernizate, prin realizarea acestui plan am dorit să oferim o viziune de dezvoltare pe termen mediu
şi lung a Sectorului 2.
Primăria Sectorului 2 doreşte să mulţumească tuturor celor care prin opiniile lor au contribuit la elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2.
Activităţile instituţiei vor urmări transpunerea în realitate a obiectivelor şi măsurilor din acest Plan, oferind cetăţenilor un mediu de viaţă mai bun, mai prietenos.
Primăria Sectorului 2, Bucureşti
Primar, Neculai Onţanu
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Introducere
Bucureşti, Capitala ţării este cel mai mare oraş şi
principalul centru politic, administrativ, economic,
financiar, bancar, educaţional, ştiinţific şi cultural
din România. Prin prisma spectrului funcţional, de
capitală a României, Bucureştiul este un centru urban foarte important sub toate aspectele: potenţialul
populaţiei, funcţiile administrativ-politice, rolul jucat
în transport, însemnătatea industrială, culturală, ştiinţifică şi mediatică.
Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din
România, populaţia sa de peste 2 milioane locuitori
reprezentând cca. 88% din populaţia regiunii, peste
16% din populaţia urbană a ţării, respectiv cca. 9%
din populaţia totală a României. Caracterizat că fiind
un teritoriu de susţinere şi influenţă – „zonă metropolitană”, oraşul Bucureşti are o localizare geografică
avantajoasă, fiind situat la confluenţa principalelor
coridoare de transport pan-european:
Coridorul 4: direcţia Vest – Est: Berlin - Viena - Budapesta - Bucureşti - Constanţa cu ramificaţia sudică, Bucureşti - Giurgiu - Istanbul - Thessaloniki;
Coridorul 9: direcţia Nord – Sud: Helsinki - Kiev/
Moscova - Iaşi - Bucureşti - Giurgiu - Istanbul - Alexandropolis;
Coridorul 7: traseul Dunării, care include Canalul
Rin - Main - Dunăre.
Prin statutul său metropolitan Capitala domină nu
numai regiunea de dezvoltare, ci şi zonele învecinate acesteia. Astfel, cooperarea sau reechilibrarea în
regiunea Bucureşti – Ilfov este dependentă de zona/
regiunea metropolitană a Bucureştilor.
Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a oraşului Bucureşti, desfăşurându-se pe o suprafaţă de
32 km² cu o populaţie de aproximativ 360.000 locuitori. Aici convieţuiesc români (cca. 96%), macedoromâni (0,03%), maghiari (0,33%), secui (0,01%),
romi (1,74%), germani (0,12%), saşi (0,01%). Dintre
aceştia, un procent de 46,44% îl reprezintă populaţia
de gen masculin şi 53,56% populaţia de gen feminin.
Conform statisticilor, populaţia Sectorului 2 este una
tânără, cu o medie de vârstă de 40 ani, populaţia
activă reprezentând 73% din totalul populaţiei.

Metodologia de lucru
Pentru elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă s-a avut în vedere parcurgerea următoarelor
faze:
Faza I
Colectarea şi analiza datelor în vederea elaborării
strategiei de dezvoltare durabilă;
Colectarea datelor trebuie să vizeze informaţii privind:
- scurtă prezentare a zonei;
- date fizico-geografice;
- caracteristici generale ale economiei;
- domeniu social;
- starea mediului;
- domeniul cultural.
Faza II
Analiza datelor culese care vizează:
- examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor;
- examinarea/ evaluarea capacităţii administraţiei
publice locale.
Etapa de culegere a datelor trebuie să includă, în
mod obligatoriu, aspecte ce vizează comunitatea în
ansamblu: capacitatea instituţiilor locale de a administra sau de a iniţia proiecte de dezvoltare locală,
sprijinul din partea comunităţilor etc.
Pentru faza I, principalul tip de activitate constă în
culegerea de date care să permită diagnoza spaţiului pentru care se elaborează strategia de dezvoltare. Plecând de la această bază de date, următorul
pas pentru elaborarea strategiei de dezvoltare este
analiza SWOT. Specificul analizei SWOT este că
aceasta studiază concomitent caracteristicile interne
şi influenţele mediului extern, ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. În cadrul analizei
SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se elaborează strategia, evidenţiind
punctele forte şi punctele slabe. Apoi se analizează
influenţele exterioare. Efectele pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole. Analiza
SWOT este efectuată în colectiv de mai mulţi factori
implicaţi atât în elaborarea cât şi în implementarea
strategiei.
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Faza III
Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare:
- dezvoltarea unei strategii pe obiectivele operaţionale de dezvoltare.
Analiza SWOT permite identificarea direcţiilor de
dezvoltare locală. În elaborarea strategiilor sunt
esenţiale: obiectivele strategice de dezvoltare şi
obiectivele operaţionale.
Faza IV
Elaborarea unui Plan de Acţiuni, menit să transpună în practică obiectivele, pe domenii, asumate prin
strategie.
Măsurilor propuse prin planul de acţiune li s-au
asociat proiecte a căror implementare va contribui la
atingerea obiectivului general: dezvoltarea durabilă
a Sectorului 2. Câteva dintre aceste proiecte, considerate prioritare de către întreaga comunitate, au
fost detaliate în ultima parte a lucrării.

Procesul de elaborare, de tip participativ, a fost
unic. Autoritatea locală a lucrat în parteneriat cu
toate sectoarele comunităţii, asigurând – prin dezbateri publice – transparenţa procesului şi realismul
în planificarea acţiunilor care să asigure dezvoltarea
durabilă a Sectorului 2.
Proiectul s-a constituit într-un cadru de lucru ce
ne oferă posibilitatea de a ne imagina cum va arăta
comunitatea Sectorului 2 în viitor, cu atât mai mult
cu cât unul dintre obiectivele permanente şi majore
ale instituţiei noastre este asigurarea unei dezvoltări
durabile a Sectorului 2.
Realizarea planului local de dezvoltare durabilă
oferă cetăţenilor acestui sector posibilitatea de a-şi
aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare,
de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus
acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii
pentru a crea un viitor cât mai durabil.
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PARTEA I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
I.1	Evaluarea stării actuale
I.1.1

Capital natural

I.1.1.1

Localizare geografică şi istorică

Situat în partea de nord-est a Bucureştiului, cu prelungiri în zona judeţului Ilfov ce conduc spre oraşele
Ploieşti şi Urziceni, Sectorul 2 se învecinează în vest
cu Sectorul 1 şi în est şi sud-est cu Sectorul 3. Pornit
ca şi celelalte Sectoare din centrul Capitalei, Sectorul 2 se caracterizează printr-un relief plat de câmpie, acoperit odinioară de întinsele păduri ale Vlăsiei
şi de culturi bogate de viţă de vie, fiind străbătut de
râul Colentina, care împreună cu Dâmboviţa formează cele două principale artere de apă ale oraşului
Bucureşti.
Colentina izvorăşte din dealurile Târgoviştei (din
zona Şotânga-Doiceşti), este afluent al Dâmboviţei
şi parcurge un traseu de 98 de km, dintre care 37,4
km pe aria Municipiului Bucureşti. În zona de intrare
a Bucureştilor, Colentina formează o salbă de lacuri
naturale precum: Mogoşoaia, Băneasa, Herăstrău,
Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon.
Aceste lacuri, amenajate ulterior şi împrejmuite de
păduri şi parcuri, constituie o adevărată oază de verdeaţă şi sursă de oxigen pentru întreţinerea echilibrului climatic şi regenerarea atmosferei poluate a
oraşului.
Istoria Sectorului 2 este legată de vatra veche a
Bucureştilor, cu recente descoperiri arheologice care
atestă existenţa aşezărilor umane din paleolitic, în
zone ca Fundeni, Pantelimon, Tei. Urmele cuceririlor
romane au scos la iveală tezaure de monede romane (din epoca Republicii romane şi a Imperiului) în
zona Pantelimon.
Sectorul 2 a fost, la început de secol XIX, loc de
întâlnire al negustorilor de cereale şi al meşteşugarilor. Există străzi cu nume care ne duc cu gândul la
breslele de altădată, amintind meserii vechi: Olari,
Făinari, Mătăsari, Cărăuşilor etc.
S-a scris, de asemenea, o întreagă literatură despre anumite zone ale actualului Sector 2. Să amintim
“Groapa” lui Eugen Barbu, “Bucureştii de altădată” a
lui C. Bacalbaşa, “Cînticele Ţigăneşti” ale lui Miron

Radu Paraschivescu, care ne duc cu gândul la farmecul acestei părţi a Bucureştilor.
Sectorul 2 are cele mai multe lăcaşe de cult din Capitală. Biserici vechi, schituri, mânăstiri, locuri de închinăciune venind din vechime, ridicate de domnitori,
boieri sau negustori, având hramul sfinţilor aducători
de pace, bine şi bunăstare.
Mânăstirea Plumbuita (1559), cel mai vechi lăcaş
religios din Sectorul 2, a fost şi este un important
centru cultural al Bucureştilor. Aici a funcţionat încă
din secolul al XV-lea, o tipografie şi ateliere tipografice, care tipăreau şi decorau cărţi bisericeşti.
Să nu uităm ca importante şi venind din istoria veche: Mânăstirea Mărcuţa (1587) şi Biserica Fundenii
Doamnei.
I.1.1.2

Clima

Clima este temperat-continentală, cu veri fierbinţi şi
ierni deseori aspre. Influenţa maselor de aer din vest
şi sud explică existenţa toamnelor lungi şi călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri
timpurii. Regimul temperaturii aerului se diferenţiază,
în ansamblul său, pentru zona propriu-zisă a oraşului şi pentru arealele din exteriorul acestuia. În zonele Floreasca, Tei şi Pantelimon temperatura medie
anuală a fost de 10,5° C, cu vânturi puternice uneori,
cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul,
cu frecvente apariţii ale ceţii şi un volum de precipitaţii sub 550-600 mm pe an.
Datorită caracteristicilor climatice, Sectorul 2, suferă de un deficit de umiditate faţă de valoarea optimă
medie, fapt ce creează o stare de disconfort fizic.
Acest deficit de umiditate a fost compensat în parte,
prin crearea salbei de lacuri din zona orăşenească,
care favorizează evaporaţia de apă şi umidifică aerul
în zonele învecinate.
I.1.1.3

Resursele primare şi secundare

I.1.1.3.1 Resursele de apă
Ape de suprafaţă
Singura apă curgătoare care străbate teritoriul
Sectorului 2 este râul Colentina, care face parte din bazinul Argeş şi este afluent de stânga al
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Dâmboviţei. Schema de amenajare a râului Colentina este compusă din 15 lacuri amplasate în cascadă.
Pe teritoriul Sectorului 2 amenajarea râului Colentina s-a materializat prin amenajarea hidrotehnică a
lacurilor Tei, Plumbuita, Fundeni şi Pantelimon, sub
forma unor acumulări permanente pentru folosinţe
de piscicultură, atenuarea viiturilor, irigaţii, agrement,
având următoarele caracteristici tehnice:
- Lacul Tei – suprafaţă cca. 70 ha, volum acumulat
2 mil. m3, lungime 2,6 km; volum de atenuare a viiturilor 0,75 mil. m3;
- Lacul Plumbuita – suprafaţă cca. 44 ha, volum
acumulat 0,9 mil. m3, lungime 2,65 km; volum de
atenuare a viiturilor 0,68 mil. m3;
- Lacul Fundeni – suprafaţă cca. 88 ha, volum acumulat 0,85 mil. m3, lungime 4,2 km; volum de atenuare a viiturilor 0,8 mil. m3;
- Lacul Pantelimon I – suprafaţă cca. 93 ha, volum
acumulat 2,5 mil. mc, lungime 3,2 km, volum de atenuare a viiturilor 1,5 mil. m3.
Acumulările respective au fost dotate cu baraje
de retenţie, prevăzute cu descărcătoare de fund şi
descărcătoare de ape mari (în cazul debitelor mari),
precum şi, parţial, cu ecluze. Pentru a mări capacitatea de preluare, la momente de criză, a volumelor de
apă în exces au fost realizate lucrări de dragare.
La nivelul lacului Tei există o microhidrocentrală în
barajul către lacul Plumbuita.
Ape de adâncime
Apele subterane sunt în strânsă legătură cu caracteristicile morfologice şi constituţia geologică a
subsolului. Adâncimea la care se găseşte pânza de
apă freatică variază în general în funcţie de caracteristicile reliefului şi depozitelor acvifere. Pânza de
apă freatică se află la adâncimi cuprinse între 20 şi
30 m. De aici se alimentează cu apă potabilă platformele industriale şi locuinţele care nu sunt racordate
la reţeaua de alimentare.
I.1.1.3.2 Resursele de sol
Sectorul 2 are un teritoriu administrativ de 32 km²
din care suprafaţa intravilană este de 28,44 km², iar
suprafaţa de spaţii verzi este de 3,56 km².

Resursele cu valoare peisagistică (vegetaţie, faună)
Zonele verzi sunt alcătuite din 896.952 m² de grădini şi parcuri publice, 451.500 m² spaţii verzi stradale (scuaruri şi platbande) şi 2.208.515 m² spaţii verzi
în ansambluri de locuinţe, reprezentând aproximativ
11,14% din suprafaţa sectorului. Suprafaţa medie
totală care revine unui locuitor este de aproximativ
9,87 m², iar suprafaţa medie a spaţiului verde public
pentru un locuitor este de 3,73 m². Normele europene prevăd că, pentru o dezvoltare sănătoasă, fiecare
persoană are nevoie de aproximativ 12-16 m.p. de
spaţiu verde, în timp ce media internaţională recomandată este de 26 de metri pătraţi de zonă verde
pe cap de locuitor. În aceste condiţii, devine evident
că în Sectorul 2 suprafaţa spaţiilor verzi este insuficientă, în condiţiile în care se înregistrează o tendinţă
continuă de reducere a acestora.
Dintre cauzele care au condus la reducerea drastică a suprafeţelor verzi din sector putem enumera
creşterea traficului rutier şi acumularea de monoxid
de carbon şi de plumb, dezvoltarea de activităţi economice de mărime medie şi mică în parcuri şi în grădini publice, extinderea suprafeţelor construite.
Dintre speciile de arbori existente, cele mai întâlnite
specii sunt: tei, stejar, frasin, arţar, catalpă, castan,
plop, mesteacăn, conifere, fag, corn, dud, platan şi
salcâm.
Fauna este caracteristică zonelor de câmpie fiind
reprezentată în special de păsări.
I.1.1 4

Calitatea factorilor de mediu

I.1.1.4.1 Calitatea aerului
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de
surse fixe industriale, de obicei concentrate pe mari
platforme, dar şi intercalate cu zone de locuit intens
populate, la care se adaugă traficul auto şi traficul
greu.
Sursele industriale de poluare a aerului
Poluarea provenită din industrie este extrem de
diversă. Gama substanţelor evacuate în mediu din
procesele tehnologice este foarte variată: pulberi organice şi anorganice care au şi conţinut de metale
(Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, Cd), gaze şi vapori (SO2,
NOx, NH3, HCL, CO, CO2, H2S), solvenţi organici,
funingine etc. În Sectorul 2, principalele zone de
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Alte surse de poluare a aerului
La nivelul Sectorului, sursa cea mai importantă de
poluare a aerului o reprezintă traficul rutier. Acesta
este responsabil de aproximativ 70% din depăşirile
valorilor limită ale emisiilor de substanţe poluante.
Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un
amestec de câteva sute de compuşi diferiţi. Chiar
dacă valorile de emisie sunt comparabile uneori cu
emisiile provenite de la centralele electrotermice sau
din activităţile industriale, poluanţii proveniţi din trafic
sunt emişi la nivelul solului, iar dispersia acestora
este uneori dificil de realizat din cauza configuraţiei
străzilor şi clădirilor (străzi de tip canion). Concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai crescute în zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri înalte sub
formă compactă, care împiedică dispersia.
La depărtare de arterele de trafic intens, poluarea
aerului scade rapid şi este destul de rar semnalată
în zonele suburbane. Singura excepţie de la această
regulă o face ozonul, care se comportă diferit faţă de
ceilalţi poluanţi generaţi de traficul auto.
În Capitală funcţionează o reţea automată de monitorizare a calităţii aerului, care furnizează, în timp
real, datele provenind de la cele 8 staţii automate,
indicatorii măsuraţi fiind: SO2, NO, CO, O3, PM10,

PM2,5, plumb. În Sectorul 2 este amplasată staţia de
monitorizare Mihai Bravu.
În perioada 2004-2006 evoluţia principalilor indicatori monitorizaţi prin această reţea a prezentat următoarele caracteristici:
- pentru SO2 nu s-au semnalat probleme deosebite,
valorile înregistrate încadrându-se sub valorile limită,
plus marja de toleranţă;

concentraţia de SO2
(μg/m3)

Evoluţia concentraţiilor de SO2 la staţia
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- pentru NO2 a fost constatată depăşirea nu numai
a valorii limită orară pentru protecţia sănătăţii umane, dar şi a valorii limită plus marja de toleranţă,
impunându-se alcătuirea unor programe de acţiune
pentru reducerea concentraţiilor în zonele de trafic
din staţiile Cercul Militar şi Mihai Bravu.
Evoluţia concentraţiilor de NO2 la staţia
Mihai Bravu
concentraţia de NO2
(μg/m3)

poluare din surse fixe pe platforme industriale sunt
reprezentate de:
- platforma Pipera, cu o suprafaţă de 2 km², care
are un profil mono-sectorial, specializată în industria
electronică. Populaţia expusă în această zonă este
de aproximativ 15.000 persoane, şi
- zona Obor, cu o suprafaţă de 3,5 km², populaţia
expusă fiind de aproximativ 13.000 persoane.
În aceste zone se găsesc obiective aparţinând industriei chimice şi de mase plastice, industriei textile, electronice, transport, obiective poluante mai
ales datorită proceselor de combustie industrială
sau turnătorie. Deşi, în prezent, o parte din aceste
întreprinderi au o activitate economică redusă, sau
oprită temporar, rămân în continuare surse potenţial
poluante, datorită îngropării, pe parcursul unei perioade lungi de timp, a unor cantităţi mari de deşeuri
industriale periculoase. În cadrul acestor platforme,
au apărut în ultimii ani numeroase firme mici, cu diverse profiluri de activitate, care aduc şi ele un aport
la potenţialul poluant.
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Evoluţia acestui poluant este strâns dependentă
de evoluţia traficului. Graficul evoluţiei orare a concentraţiilor de NO2 arată cele 2 cicluri de creştere
a concentraţiilor de dioxid de azot care corespund
perioadelor de trafic intens, concentraţiile cele mai
ridicate înregistrându-se dimineaţa în jurul orei 9.00,
respectiv seara în jurul orei 20.00.
Evoluţia orară a concentraţiilor medii de
dioxid de azot

media orară a
concentraţiilor
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De asemenea, din datele înregistrate se observă
că valorile cele mai ridicate se înregistrează la mijlocul săptămânii, urmând o descreştere rapidă în
week-end, după cum reiese din graficul prezentat
alăturat:

0
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Evoluţia concentraţiilor de monoxid de
carbon la staţia Mihai Bravu
concentraţia de CO
(μg/m3)

concentraţia de NO2

Evoluţia mediilor de dioxid de azot în funcţie
de ziua din săptămână

- la indicatorul Pb mediile anuale calculate nu au
arătat depăşiri ale valorii limită anuale pentru protecţia sănătăţii umane;
- la indicatorul ozon au fost înregistrate depăşiri ale
valorii ţintă (valoare ce trebuie atinsă în anul 2010)
în special în perioada de vară, însă pragul de alertă
(240 µg/m3) nu a fost depăşit;
- pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10),
valorile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare arată depăşiri ale valorii limită. Pentru anul
2006, la staţia Mihai Bravu a fost înregistrat un număr de 218 depăşiri ale valorii limită (50 μg/m3) şi un
număr de 169 depăşiri ale valorii limită cumulată cu
marja de toleranţă (58 μg/m3). Nivelul concentraţiilor
pentru acest poluant este foarte uşor influenţat de
mai mulţi factori: emisiile rezultate din industrie şi trafic, condiţiile meteo, gradul de curăţenie a străzilor,
nivelul traficului auto înregistrat în zonă etc. O altă
sursă de poluare a aerului cu pulberi este reprezentată de şantierele de construcţii.
Concentraţiile de pulberi pot fi semnificativ reduse
prin îmbunătăţirea calităţii căilor de rulare, corelate
cu un control exigent al activităţilor de şantier, întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi şi a plantaţiilor de aliniament, printr-o mai bună salubrizare a
oraşului şi a arterelor de circulaţie, prin eliminarea
depozitelor necontrolate de deşeuri.
- pentru indicatorul monoxid de carbon datele înregistrate la staţia Mihai Bravu arată că în anul 2006
media anuală de CO a crescut faţă de anii anteriori.
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Evoluţia orară a concentraţiilor medii de
monoxid de carbon
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Evoluţia mediilor de monoxid de carbon în
funcţie de ziua din săptămână
concentraţia de CO

Evoluţia concentraţiilor de monoxid de carbon este,
de asemenea, strâns legată de poluarea produsă de
traficul rutier, concentraţii mai mari înregistrându-se
pe arterele cu trafic intens, însă tendinţa evoluţiei orare a concentraţiilor de monoxid de carbon se
comportă diferit în raport cu evoluţia concentraţiilor
de NO2. Întrucât şi acest poluant este strâns dependent de evoluţia traficului, prezentăm mai jos graficul
evoluţiei orare a concentraţiilor de CO.
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Tendinţa evoluţiei orare a concentraţiilor de monoxid de carbon se comportă diferit faţă de evoluţia concentraţiilor de NO2, creşterea concentraţiilor
de CO fiind înregistrată la câteva ore după creşterea concentraţiilor de NO2, deşi fluctuaţiile de trafic
sunt aceleaşi. După cum era de aşteptat, concentraţiile cele mai mici se înregistrează în perioada de
week-end când traficul este mai puţin intens.

S-a mai remarcat că structura traficului s-a schimbat
în anii 2005 şi 2006 (ziua în care au fost înregistrate
concentraţiile cele mai ridicate fiind miercurea), faţă
de anul 2004 (când concentraţiile cele mai ridicate
se înregistrau marţea).
Concluzii: Principala sursă de poluare atmosferică
în Sectorul 2 o constituie traficul rutier, acesta fiind
responsabil de aproximativ 70% din poluarea atmosferică, activitatea industrială înregistrând o scădere
semnificativă. La poluarea din trafic includem şi lucrările de modernizare a străzilor, lucrări care, prin
natura lor, sunt importante surse de praf. Acest praf
este apoi preluat şi împrăştiat de către autovehicule.
Poluanţii la care se înregistrează depăşiri frecvente
ale valorilor limită sunt NO2 şi PM10 (praf). Frecvenţa
depăşirilor valorilor limită zilnice de PM10 se situează între 10% şi 30%. Pentru NO2, depăşirile valorilor
limită se înregistrează frecvent doar în staţiile de monitorizare a poluării produse de trafic.
I.1.1.4.2 Apa
Calitatea apelor de suprafaţă
Amenajarea râului Colentina pe teritoriul Sectorului 2 s-a materializat prin amenajarea hidrotehnică
a lacurilor Tei, Plumbuita, Fundeni şi Pantelimon 1.
Amenajările au avut ca scop regularizarea debitelor
tranzitate pe acest curs apă şi asigurarea necesarului de apă pentru multiple folosinţe, ca de exemplu:
alimentări cu apă, platforme industriale, agrement,
piscicultură, producere de energie electrică.
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Toate acumulările din Sectorul 2 se încadrează în
clasa generală de calitate III. Împărţirea în clase de
calitate se face din punct de vedere chimic, biologic
şi microbiologic, pe o scală de la I la V, unde valoarea I reprezintă calitatea apei cea mai apropiată de
calitatea naturală (intervenţia umană fiind de maxim
10%). Monitorizarea calităţii apelor, la nivelul sectorului se face pe acumularea Fundeni, aceasta efectuându-se în secţiunile mijloc şi baraj.
Datorită faptului că în zonele riverane acestor acumulări infrastructura urbană nu conţine sisteme de
preluare a apelor menajere uzate, precum şi a apelor
pluviale, s-a ajuns la situaţia, inacceptabilă, în care
un mare număr de imobile din zonă au realizat sisteme locale de deversare a acestor ape în lacurile
menţionate. În prezent, se înregistrează o poluare
accentuată care se manifestă prin încărcarea cu
materiale în suspensie, dar şi cu depuneri organice
putrescibile în cuva lacului şi degajarea, în perioada
estivală de biogaz, în condiţiile în care debitul tranzitat coboară la cca. 1,5 m³/s. Datorită aportului de nutrienţi, în perioada primăvară-vară se accentuează şi
fenomenele de eutrofizare.
Concluzii: Calitatea apelor de suprafaţă este semnificativ afectată de deversarea de către riverani a
apelor uzate direct în apa lacurilor, de debitul redus
de primenire a lacurilor precum şi de protecţia necorespunzătoare a malurilor împotriva eroziunii.
Calitatea apelor subterane
În afara sistemului centralizat de alimentare cu
apă potabilă şi industrială, pe teritoriul administrativ
al Sectorului 2 există şi foraje de alimentare cu apă
aflate în incinta diverşilor agenţi economici, precum
şi puţuri de mică adâncime în gospodăriile populaţiei, în zonele unde nu există sisteme centralizate de
alimentare cu apă potabilă.
Pe teritoriul Sectorului 2 mai sunt prezente şi un
număr de 25 de puţuri din care:
- 20 puţuri de mare adâncime;
- 3 puţuri de medie adâncime;
- 2 puţuri casate.
Din punct de vedere calitativ, apele de suprafaţă şi
apele freatice din orizonturile superioare nu permit
utilizarea pentru consumul populaţiei sau pentru activităţi economice şi sociale. Deoarece calitatea apelor
din puţuri este scăzută, acestea nu mai sunt utilizate

pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă.
Apa produsă din sursele de suprafaţă are o calitate
mult mai bună şi este suficientă. Pentru a putea sista
exploatarea acestor puţuri, administratorul a realizat
investiţii în modernizarea reţelei şi a staţiilor de pompare.
În general, poluarea apelor subterane se determină
cu întârzieri mai mari, fiind depistată în urma analizării probelor prelevate direct din foraje sau instalaţiile de înmagazinare a apei, şi nu prin observare
directă.
Calitatea apei prelevate prin intermediul puţurilor
de mică adâncime din gospodăriile populaţiei este
monitorizată de către Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti.
Situaţia apelor uzate
Reţeaua de apă potabilă din Sector are o lungime de 487 km, un număr de 21.957 branşamente
funcţionale, iar volumul distribuit este de aproximativ
5.000.000 mc lunar. Reţeaua de canalizare are o lungime de 375 km şi un număr de 12.400 de racorduri
funcţionale. Cantitatea de apă uzată evacuată lunar
este de 2.600.000 mc. În sector există un număr de
4 staţii de pompare ape uzate.
Sistemul de canalizare orăşenească este realizat
ca un sistem unitar care asigură colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale.
În prezent, toate apele uzate din sector, şi din Bucureşti, sunt evacuate fără o epurare prealabilă direct
în râul Dâmboviţa, în aval, în dreptul comunei Glina.
Un procent de 27,8% din străzile Sectorului (258
de străzi) nu au sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. Zonele cu probleme deosebite din punct de
vedere tehnic, în special pentru canalizare, sunt cele
din lungul râului Colentina. Pentru aceste zone trebuie separat pluvialul de menajer.
I.1.1.4.3 Poluarea sonoră
Conform măsurătorilor realizate la nivelul Capitalei, nivelul mediu de zgomot este 70 de decibeli,
depăşind valoarea maximă agreată la nivelul municipalităţii, de 67 dB şi nivelul recomandat de numai
55 dB. Pe arterele principale de circulaţie, şi mai ales
pe arterele cu trafic greu, poluarea sonoră depăşeşte frecvent cu 20-30 dB nivelul de 70 dB, considerat
admisibil. Combinată cu poluarea cu gaze, poluarea
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sonoră, în unele puncte de intersecţie a străzilor devine o cauză majoră de disconfort.
Rezultate, preliminare ale monitorizării zgomotului
arată pentru Sectorul 2 următoarele valori pentru
zona Ferdinand – Mihai Bravu: 68-78 dB (A), cu o
medie de cca. 71 dB(A), iar pentru zona Mihai Eminescu-Viitorului: 67-77 dB(A), cu o medie de cca. 71
dB(A).
Se remarcă un tip de poluare caracteristic zonei
urbane, cea mai importantă sursă de poluare fiind
traficul rutier. Valorile înregistrate pentru nivelul de
zgomot sunt în general sub nivelul admisibil, exceptând zonele menţionate, străzile care deservesc
şi fac legătura cu pieţele agroalimentare (ex. Piaţa
Bucur Obor) care sunt de obicei foarte aglomerate şi
zonele cu trafic feroviar, respectiv Gara de Est, unde
se pot crea stări de disconfort fonic, pe perioade limitate.
I.1.1.4.4 Calitatea solului
În perimetrul Sectorului 2 solurile cunosc cele mai
diverse folosinţe, de la terenuri virane, spaţii verzi,
la diferite categorii de construcţii (locuinţe, unităţi
industriale, spaţii comerciale, depozite, căi de comunicaţie). O caracteristică a zonei este degradarea
solurilor prin acoperire cu plăci de ciment sau depozitarea deşeurilor de diferite provenienţe.
Degradarea solurilor din mediul urban a început
odată cu industrializarea masivă şi intensificarea traficului rutier, care au determinat poluarea chimică a
solurilor prin încorporarea de elemente cu caracter
toxic. Încărcarea solului cu astfel de elemente (metale grele, sulf etc.) degradează însuşirile fizice, chimice şi biologice contribuind la reducerea capacităţii
productive a acestora.
Solurile din Sector, puternic modificate antropic, au
un conţinut foarte mare de Pb provenit în cea mai
Materialul
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mare parte de la emisiile autovehiculelor din traficul
rutier, în special în zona arterelor principale.
I.1.1.4.5 Managementul deşeurilor
Principalele categorii de deşeuri generate la nivelul
Sectorului sunt: industriale, vegetale, deşeuri menajere, din construcţii şi reciclabile (hârtie, carton, PETuri, folie plastic).
La nivelul Sectorului 2, S.C. SUPERCOM S.A.
(operator autorizat de salubritate) efectuează curăţenia stradală şi colectează de la persoanele fizice
şi juridice deşeuri menajere, deşeuri din construcţii
şi reciclabile (hârtie, carton, PET-uri, folie plastic). În
ultimii ani, au fost demarate acţiuni de colectare selectivă a hârtiei/cartonului şi PET-urilor, dar procesul
de colectare selectivă a deşeurilor se desfăşoară cu
dificultate.
Din datele înregistrate pentru anul 2006, categoria
de deşeuri cu cea mai mare pondere a fost reprezentată de deşeurile menajere, urmată de cele industriale.
Este de remarcat tendinţa constantă de creştere a
cantităţilor de deşeuri produse şi colectate. Principalii
producători de deşeuri din Sector sunt: S.C. AEROFINA S.A., S.C. AVERSA S.A, DANONE ROMANIA,
PIAŢA DE GROSS 1912, S.C. ALFABIT S.A., S.C.
CONDOR S.A., S.C. FROTTIEREX S.A , S.C. PRODPLAST S.A. etc.
Cantităţi din deşeurile de tip PET-uri, hârtia, cartonul şi folia de plastic sunt valorificate prin intermediul
unor societăţi comerciale care preiau astfel de deşeuri.
Cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în anii
2006-2007 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Cantitate de deşeuri de ambalaje estimate (tone)
Colectare
2006

Colectare
Ianuarie 2007

Colectare
Februarie 2007

Colectare
Martie 2007

Colectare
Aprilie 2007

1

2

3

4

5

Plastic

79,22

5.087

3.347

3.472

50.470

Hârtie şi carton

214,93

24.480

23.440

25.130

5.086

0,25

-

-

-

-

Metale
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La nivelul Sectorului 2 s-a înfiinţat un centru de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în zona Baicului, prevăzut să atingă
capacitatea maximă de colectare în 2009-2010. Prin
funcţionarea acestui centru se urmăreşte, pe de o
parte, întâmpinarea nevoilor populaţiei Sectorului 2,
cât şi prevenirea apariţiei acestor deşeuri prin refolosirea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri
eliminate.
În paralel, se va realiza o campanie de informare şi
conştientizare a cetăţenilor asupra importanţei colectării de DEE-uri, care vizează îmbunătăţirea calităţii
mediului şi a sănătăţii populaţiei.
I.1.1.5

O altă categorie de deşeuri sunt cele provenite din
construcţii şi demolări.
Menţionăm că pentru acestea s-au încheiat un
număr de 1810 contracte, numărul acestora fiind în
continuă creştere, reflectând nivelul lucrărilor ce se
desfăşoară pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2.
Pentru eliminarea deşeurilor medicale periculoase
s-a impus fiecărei unităţi medicale din Sectorul 2 implementarea unui sistem modern de management al
acestora, astfel încât eliminarea finală a deşeurilor
periculoase să se realizeze în condiţii corespunzătoare, utilizând metode cu impact minim asupra mediului.

Analiza SWOT

Puncte forte
Existenţa unui cadru legislativ privind problemele de
mediu.
Existenţa unui Plan Local de Acţiune pentru Mediu la
nivelul capitalei cu luarea în considerare a problemelor
specifice Sectoarelor Municipiului Bucureşti.
Existenţa unor programe de conformare impuse
agenţilor economici pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului.
Existenţa în Municipiul Bucureşti a unei reţele automate de monitorizare a calităţii aerului care respectă
cerinţele Directivelor Uniunii Europene având un punct
de măsurare în Sectorul 2, Şos. Mihai Bravu.
Existenţa punctului de informare referitor la calitatea aerului, pentru cetăţenii Municipiului Bucureşti
– McDonald’s Obor.
Existenţa salbei de lacuri cu rol de reglare a climei
(Tei, Plumbuita, Fundeni, Dobroieşti, Pantelimon 1).
Dotarea cu aparatură performantă şi acreditarea RENAR a laboratoarelor de Apă Potabilă şi a laboratoarelor de Apă Uzată din cadrul S.C. APA NOVA Bucureşti
S.A. şi S.G.A. ILFOV Bucureşti, ceea ce conduce la
o verificarea mai riguroasă a calităţii apei potabile şi,
respectiv, a calităţii apei uzate evacuate.
Iniţiativa realizării unei strategii locale de dezvoltare
durabilă în domeniul mediului înconjurător.
Existenţa unor societăţi comerciale având ca activitate salubrizarea şi colectarea deşeurilor.

Puncte slabe
Slaba dotare tehnico-edilitară privind reţelele de apă
şi canalizare în unele zone şi starea necorespunzătoare a unor artere rutiere.
Slaba utilizare a surselor alternative de alimentare cu
apă a Sectorului, din surse de apă subterane.
Dotări insuficiente în ceea ce priveşte monitorizarea
şi analiza calităţii apei de suprafaţă şi subterană.
Neaplicarea măsurilor pecuniare în situaţii de nerespectare a măsurilor de mediu impuse zonelor de protecţie din lungul albiilor apelor şi a malurilor lacurilor.
Diminuarea spaţiilor verzi din Sector, din cauza creşterii suprafeţelor construite.
Creşterea concentraţiilor de poluanţi proveniţi din trafic, în special în anumite perioade ale zilei.
Creşterea mare a numărului de maşini, multe dintre
acestea având motoare care nu corespund standardelor EURO.
Fondul natural existent favorizează existenţa pulberilor în suspensie şi sedimentabile (rocile sedimentare,
regimul eolian etc.).
Slaba implementare a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să fie eficient din punct de
vedere economic şi care să asigure protecţia sănătăţii
populaţiei şi a mediului.
Lipsa unor programe specifice pentru informarea
şi educarea populaţiei privind colectarea selectivă
a deşeurilor şi beneficiile acestui sistem, precum şi
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Existenţa unor studii de agricultură urbană şi periurbană la nivelul municipiului Bucureşti.
Existenţa unui plan anual de plantări (primăvara
– toamna).
Existenţa agenţilor economici şi a societăţilor comerciale autorizate pentru: reciclarea deşeurilor, valorificarea deşeurilor de hârtii – cartoane, valorificarea
deşeurilor din mase plastice, valorificarea şi reciclarea
uleiurilor uzate, valorificarea şi reciclarea acumulatorilor cu plumb şi valorificarea şi reciclarea acumulatorilor
portabili tip NiCd.
Iniţierea unui sistem pentru colectarea şi reciclarea
deşeurilor, în special a deşeurilor electrice şi electronice.
Existenţa parcurilor şi zonelor verzi aflate în întreţinerea Sectorului.
Efectuarea lucrărilor de regularizare a apelor de suprafaţă de pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.
Dotările tehnologice performante ale companiei care
administrează reţeaua de apă potabilă.
Acţiuni de informare şi implicare a cetăţenilor în problemele de mediu.
Oportunităţi
Oportunităţi pentru agenţii economici în accesarea
de fonduri pentru implementarea de BAT (tehnologii
curate).
Existenţa resurselor financiare pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.
Valorificarea spaţiilor degradate prin transformarea
acestora în spaţii verzi.
Preocuparea factorilor de decizie de la nivel local
pentru problemele mediului înconjurător.
Interesul din ce în ce mai crescut al instituţiilor publice, ONG-urilor şi agenţilor economici pentru realizarea
proiectelor pentru protejarea mediului înconjurător şi
pentru extinderea activităţilor de educaţie eco-civică.
Existenţa unui domeniu mass-media puternic cu rol
important în semnalarea problemelor de mediu şi în
acţiunea de conştientizare a populaţiei referitor la importanţa acestora.
Asigurarea de surse alternative de alimentare cu apă
din fronturi subterane.
Susţinerea proiectelor de mediu care răspund măsurilor incluse în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului din Fondul Naţional de Mediu.

insuficienta implicare a populaţiei în problemele de
mediu.
Deşeurile municipale nu sunt colectate selectiv în
vederea valorificării materialelor reciclabile (hârtie,
carton, sticlă, metale, materiale plastice) decât într-o
foarte mică măsură.
Cea mai mare parte a deşeurilor stradale este colectată manual, cu mijloace rudimentare.
Insuficienta corelare a datelor privind starea de sănătate a populaţiei cu datele privind gradul de poluare a
mediului.
Nu există un program organizat de mediatizare a efectelor poluării asupra stării de sănătate a cetăţenilor.

Ameninţări
Creşterea numărului de autovehicule în raport cu
numărul de parcări amenajate corespunzător, precum
şi creşterea nivelului de poluare atmosferică în urma
intensificării traficului auto.
Nerespectarea prevederilor legale în domeniul mediului înconjurător.
Retrocedarea unor terenuri care fac parte din suprafaţa de spaţiu verde.
Degradarea infrastructurii, datorită lipsei investiţiilor.
Neclarificarea formei de proprietate sau a dreptului
de administrare al unor terenuri, al lacurilor şi altor
obiective de interes pentru mediul înconjurător.
Nivelul ridicat de zgomot şi de vibraţii generate de
traficul auto.
Prezenţa parcărilor necontrolate care afectează traficul şi insuficienţa parcărilor amenajate.
Degradarea vegetaţiei majore prin extinderea suprafeţelor construite şi diminuarea spaţiilor verzi în Municipiul Bucureşti.
Scăderea interesului marii majorităţi a populaţiei faţă
de problemele de mediu ale Capitalei.
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I.1.2

Capitalul Antropic

I.1.2.1

Structura sistemului economic

Economia Sectorului 2 trebuie analizată în contextul situării Sectorului ca unitate administrativ teritorială, în partea de NE a Municipiului Bucureşti, capitala
ţării, cel mai important centru politic, economic şi
cultural-ştiinţific.
În Bucureşti, la nivelul anului 2006, a fost înregistrat
cel mai mare PIB pe cap de locuitor, 9.075 Euro, comparativ cu media de 3.000 Euro pe cap de locuitor
cât a fost înregistrat la nivel naţional. (Studiul CNP
– Dezvoltarea regională – prezent şi perspective).
Mediul economic al Sectorului 2 este deosebit de
atractiv datorită structurii instituţionale existente, a
forţei de muncă înalt calificate şi a sistemului de comunicaţii mai dezvoltat.
Deşi raportat la nivel de Municipiu, firmele din Sectorul 2 deţin o pondere de 17,2% din cifra de afaceri,
ocupând locul 2 pe Capitală, pe ansamblul Sectorului dezvoltarea nu este uniformă, existând zone cu
activitate economică slab reprezentată.
Privind evoluţia economică a Sectorului 2 se constată că, până în anul 1989, Sectorul 2 a avut o
economie puternică, reprezentată prin unităţi indus-

triale din ramurile: metalurgică, textile, chimică, prelucrătoare, energie electrică şi termică, alimentară,
confecţii, tricotaje, prestări servicii, construcţii civile
şi industriale etc.
După 1990, în perioada de tranziţie spre economia
de piaţă, s-a observat o evoluţie negativă a economiei, cu un impact puternic asupra vieţii sociale în totalitate. La nivelul unităţilor industriale s-a înregistrat
o schimbare a formei de proprietate, de la economia
de stat la cea privată. Acest fenomen a avut ca rezultat, în cele mai multe cazuri, închiderea unor unităţi
economice mari şi apariţia agenţilor economici cu
capital privat.
Perioada economiei de tranziţie, prin procesul desfăşurat a produs dezechilibre între componentele
sociale şi economice ale societăţii, pe de o parte, şi
între acestea şi mediul înconjurător, pe de altă parte.
Dezvoltarea economică pune în faţa administraţiei
locale probleme din cele mai complexe, tocmai din
această cauză obiectivele şi strategia economică a
Sectorului 2 trebuie să se bazeze pe studii, analize,
scenarii care iau în considerare aspectele sociale,
factorii demografici, caracteristicile forţei de muncă,
aspectele de mediu, şi trebuie să se înscrie conceptului de dezvoltare durabilă pe care Agenda 21 îl promovează.

Aspecte generale privind indicatorii economici
Anul
2000

Tipul de proprietate

Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
2001
Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
2002
Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
2004
Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
2005
Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
2006
Total
Proprietate majoritară de stat
Proprietate majoritară privată
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Număr de unităţi economice pe forme de proprietate
Total
Micro
Mici
0-9 salariaţi
10-49 salariaţi
18.725
17.266
1.138
51
13
10
18.674
17.253
1.128
18.215
16.655
1.223
40
9
11
18.175
16.646
1.212
17.325
15.921
1.094
25
7
4
17.300
15.914
1.090
19.352
17.244
1.709
33
7
7
19.319
17.237
1.702
21.417
19.316
1.680
26
6
6
21.391
19.310
1.674
22.940
20.501
1.965
20
4
5
22.920
20.497
1.960

Mijlocii
50-249 salariaţi
260
15
245
285
11
274
276
10
266
359
16
343
376
13
363
422
11
411

Mari
250 şi peste
61
13
48
52
10
42
34
4
30
40
3
37
45
1
44
52
52
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Se observă că în intervalul 2000-2005 a avut loc o
trecere de la forma de proprietate majoritară de stat
la proprietatea privată, cea mai mare creştere înregistrându-se la microîntreprinderi şi întreprinderi mici
şi mijlocii. În ceea ce priveşte întreprinderile mari, a
avut loc o schimbare a formei de proprietate, însă
într-un ritm mai lent.
La sfârşitul anului 2005 în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti erau 21.417 agenţi economici din care
21.391 (99%) proprietate majoritară privată.
După clasele de mărime, la sfârşitul anului 2005,
predomină societăţile tip “micro” (având până la 9
salariaţi) în număr de 19.316, adică 90% din totalul
unităţilor economice.
Cifra de afaceri pentru unităţile locale active
pe activităţi ale economiei naţionale,
în anul 2005
milioane lei (RON)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

3%
1% 1%
11%
15%

6%
Comerţ 54%
Construcţii 6%
Energie 9%
Industrie 15%

00

00

2004

2005

Industria prelucratoare
Energie electrică şi termică, gaze
şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea şi întreţinerea
autovehiculelor, motocicletelor şi a
bunurilor personale şi gospodăreşti
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor

Se observă că la nivelul Sectorului 2 cea mai mare
cifră de afaceri se înregistrează în comerţ, urmat de
industrie, servicii şi activităţi de construcţii.

Tranzacţii Servicii 11%
Poştă, telecomunicaţii 1%
Transport 3%
Hoteluri, restaurante 1%

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2005

Distribuţia agenţilor economici pe principalele ramuri
economice şi ponderea lor în economia Sectorului se
prezintă astfel: comerţ (54%), industria prelucrătoare
(15%), servicii (11%), energie (9%), construcţii (6%).
(Clasificarea s-a realizat în funcţie de cifra de afaceri
a companiilor din domeniile amintite.)
I.1.2.2

000

54%

9%

Comerţul

Activităţile comerciale deţin cea mai mare pondere
în economia Sectorului, dezvoltarea acestora fiind
impulsionată şi de dispunerea Sectorului (cu avantajul că reprezintă o poartă de intrare-ieşire spre zonele de E, SE, NE ale ţării) şi de tradiţia comercială
îndelungată.
După anii 90, activităţile de comerţ se desfăşoară
în unităţi private care s-au dezvoltat cu preponderenţă în vechile spaţii comerciale existente, dar şi în
noi spaţii amenajate şi modernizate, de mărime mică
şi mare. Activitatea comercială este mai intensă în
zone precum: Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Colentina,
Şos. Pantelimon, Calea Moşilor, Bd. Ferdinand, Şos.
Iancului.
În ultimii ani, a fost observată o tendinţă de transformare a unor apartamente aflate la parterul blocurilor în spaţii comerciale, permiţând astfel o creştere
a suprafeţelor cu destinaţia de comerţ fără investiţii
prea mari, aceasta în detrimentul unor spaţii comerciale mai mari care nu sunt utilizate eficient şi
care nu îndeplinesc criteriile necesare unui comerţ
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civilizat. Dezvoltarea economică continuă a creat
premizele unor investiţii deosebite în această ramură de activitate, dovadă stând lanţurile mari de
hypermarket-uri (BILLA, KAUFLAND, CARREFOUR, CORA etc.) lucru ce a contribuit la migrarea
consumatorilor spre această formă de comerţ, în
defavoarea comerţului stradal sau organizat în zona
colectivităţilor (chioşcuri amplasate în apropierea ansamblurilor de locuinţe).
Activitatea de comerţ cuprinde două mari segmente: vânzări cu amănuntul (piaţa de retail) şi en-gros.
În Sectorul 2, cel mai mare volum de vânzări engros este concentrat la marginea Sectorului. Activitatea a înregistrat un maxim între anii 2001-2004, când
Bucureştiul reprezenta principala sursă de aprovizionare pentru toată ţara, ulterior depozitele deplasându-se către zonele limitrofe, în special în judeţul Ilfov.
În prezent, sunt dezvoltate centrele de aprovizionare
en-gros din zona Colentina unde principalele mărfuri sunt provenite din importuri din ţările asiatice şi
arabe. Zona este în continuă expansiune, găzduind
peste 7.000 de magazine şi beneficiind de facilităţi
complete precum locuri de parcare, restaurante, oficii bancare, spaţii pentru birouri.
Piaţa de retail include: supermarketuri, hipermarketuri, magazine de tip cash & carry, mall-uri, chiar
centre comerciale specializate, cum sunt cele de
bricolaj, mobilier sau articole pentru amenajări interioare. Aceasta a influenţat, printre altele, reducerea
numărului chioşcurilor şi a magazinelor de tip mixt
care au înregistrat scăderi semnificative în ultimii ani.
Pentru segmentul hypermarket-uri reprezentative
sunt cele două grupuri franceze: Cora şi Carre-four.
Cora, care a pătruns pe piaţă începând cu luna septembrie 2003, este localizat în zona Pantelimon, este
rezultatul unei investiţii de 500 de milioane de euro,
îşi propune deschiderea a 14 magazine în toată ţara.
Hipermarket-ul are o suprafaţă totală de 40.000 m
pătraţi. În anul 2003 a înregistrat o cifră de afaceri
de 1.200 milioane lei (aproximativ 32 milioane euro).
Carrefour a deschis magazinul din Colentina în anul
2004, este una dintre cele mai reprezentative companii de pe piaţa europeană de retail. Pe plan european, Carrefour are o cotă de piaţă de 2,9% din
totalul pieţei de retail şi 4,8% din piaţa de retail cu
bunuri de larg consum.
Odată cu deschiderea centrelor comerciale de
acest tip, la nivelul consumatorilor se manifestă o

preferinţă pentru hipermarket-uri, fapt ce conduce la
atingerea unui nivel al vânzărilor comparabil cu cel al
altor state ale Uniunii Europene.
O altă categorie de unităţi comerciale o constituie
lanţurile de magazine mai mici, gen Mega Image,
Albinuţa, care au încă o pondere constantă, în interesul consumatorilor limitrofi.
Activităţi comerciale desfăşoară şi micile magazine
de parter de bloc sau chioşcuri alimentare, florării,
farmacii, vânzare presă, tutungerie, care au o pondere mai mică de la an la an, axându-se pe vânzări
numai la produsele de bază (pâine, patiserie, brânzeturi şi lactate, mezeluri).
Evoluţia numărului de unităţi comerciale
(2000-2005)
9918

9258 8130
8360

8368

2000 2001
2002 2003
2004

8591

2005

Comerţul cu produse agro-alimentare se desfăşoară în pieţele special amenajate, care au o tradiţie îndelungată în acest domeniu (Obor, Delfinului, Vatra
Luminoasă) şi care oferă facilităţile necesare comercializării produselor în condiţii optime.
Ca o caracteristică a comerţului, se constată o
creştere a importurilor pentru consum, datorată deschiderii economice şi competitivităţii reduse a produselor româneşti.
În ceea ce priveşte evoluţia viitoare a activităţilor de
comerţ, se identifică următoarele tendinţe de dezvoltare:
- construcţia de noi pieţe, datorată construirii de noi
ansambluri rezidenţiale în toate zonele Sectorului;
- dezvoltarea magazinelor de tip on-line datorată
utilizării tehnicilor informatice de segmente tot mai
mari de populaţie, şi care permit comerţul pentru o
varietate din ce în ce mai largă de produse.
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I.1.2.3

Industria

Industria, ca ramură reprezentativă a Sectorului 2,
s-a dezvoltat până în 1989 pe platformele industriale: Pipera şi zona Obor.
După 1990, funcţionarea unităţilor industriale la
parametrii şi performanţele anterioare s-a menţinut,
pentru o perioadă scurtă. Apoi, zonele industriale au
intrat într-un declin din ce în ce mai accentuat, rezultând o reducere semnificativă a volumului activităţilor
economice.
Totodată, s-a produs o schimbare a formei de proprietate şi s-au dezvoltat noi unităţi economice. Cea
mai semnificativă creştere se înregistrează la micro
întreprinderi şi IMM-uri.
Unităţile industriale mari s-au restructurat şi s-au
redus numeric orientându-şi producţia spre noile cerinţe ale pieţei. După anii 1990, două tendinţe sunt
specifice perioadei:
- mari investitori strategici au preluat unităţi vechi
de producţie, le-au modernizat şi le-au readus în
circuitul productiv (aparatura electrocasnică, mobila,
calculatoarele), de exemplu: televizoare Samsung,
mobilier Mobexpert, componente electronice şi calculatoare, automatizări, ce se realizează pe platforma industrială PIPERA în fabrici şi alte unităţi cum
sunt: FELIX (calculatoare), INTRAROM (capital mixt,
cu pondere străin), IEMI, FEPER, CIL PIPERA;
- din fostele colective şi departamente ale marilor
unităţi s-au dezvoltat unităţi economice de dimensiuni reduse, care şi-au orientat activitatea pe producţie şi servicii de mici dimensiuni.
În prezent, industria este reprezentată de o mare
varietate de ramuri ca:
• Industria de mase plastice (ex: Prodplast S.A.,
Plastic Legno România S.R.L., Romtatay S.A.)
• Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a
produselor din metal (ex: Metal Work Industry S.R.L.,
Celsius 2000, Metalurgica S.A., Carmesin S.A.)
- a influenţat comerţul cu materiale de construcţii;
- reprezintă un suport pentru dezvoltarea serviciilor de amenajări interioare şi exterioare, construcţii;
- utilizează tehnologii moderne şi comercializează produse de calitate recunoscute la nivel internaţional.

• Industria de maşini şi echipamente (ex: Danex
Consult S.R.L., Belu Form Prod, Schmidt-Bretten
Technology S.R.L., Sumaro S.R.L.)
- sunt companii care oferă o gamă diversificată
de produse, înregistrând o creştere semnificativă
a cifrei de afaceri.
• Industria mijloacelor de transport (ex: Branto Producţie Industriala S.R.L., Ascar Auto S.R.L., Novo
Hidraulic S.R.L.)
- produc componente pentru companii străine
recunoscute în domeniul construcţiilor de automobile (Fiat, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz,
Mitsubishi, Nissan, Renault, VW, Volvo).
• Industria lemnului şi a produselor din lemn, a
celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie (ex: Pinum Producţie, P.P.S. Amenajări Interioare, Sticker
International Group S.R.L., Cooperativa de Invalizi
Cartonajul)
• Industria mobilei (ex: Confo Mex S.R.L., Domus
Flex S.R.L., Mobexpert)
- firmele din domeniu au devenit lideri reprezentativi ai pieţei de mobilier din România.
• Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor (ex: Condor
S.A., Siva S.R.L., Treximco S.R.L., Postăvăria Română S.A., Frottierex S.A.)
• Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului (ex:
JT International Manufacturing S.A., Danone, Tecsa
Business S.R.L., Compania Indiilor Orientale, Antrefrig S.R.L., Pepas 2000 S.R.L.)
• Edituri, tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe
suporţi şi activităţi conexe (ex: Editura Readers Digest S.R.L., Ringier România S.R.L., Lumina Tipo,
Editura Teora, Rodata S.A.) ale căror produse şi servicii sunt în strânsă legătură cu activităţile de publicitate şi advertising.
Ca tendinţe de dezvoltare se conturează:
• Nevoia identificării unor noi zone în care să se
prevadă funcţiuni economice şi includerea acestora
în P.U.Z.;
• Tendinţa de relocare a unităţilor economice către
marginea Sectorului, care va conduce la dezvoltarea accelerată a infrastructurii edilitare şi a zonelor
învecinate;
• Schimbări tehnologice datorate dezvoltării activităţilor de tip cercetare – dezvoltare hightech;
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• Creşterea competitivităţii industriale impusă de
dinamica pieţei concurenţiale la nivel european.
I.1.2.4

Serviciile

Activitatea economică intensă a permis şi o dinamică accentuată a serviciilor, atât din punct de vedere
al volumului cât şi al diversităţii. Se remarcă o predominanţă a serviciilor de tip: financiar, consultanţă în
afaceri, transport, depozitare, servicii pentru populaţie, servicii turistice, de publicitate şi advertising.
Se remarcă şi o altă tendinţă în ceea ce priveşte
activitatea de prestări servicii: restrângerea volumului de activitate pentru anumite tipuri de servicii, spre
exemplu croitorie, reparaţii.
Activităţile de prestări servicii, atât cele de tip clasic
cât şi cele inovative, s-au dezvoltat şi diversificat. Cea
mai importantă tendinţă este reprezentată de externalizarea serviciilor pentru diferite companii. În acest
sens, sunt reprezentative serviciile de contabilitate,
de consultanţă în afaceri, pază, publicitate, resurse
umane, curăţenie, curierat rapid. O largă categorie
de servicii sunt cele care apar ca o componentă a
activităţilor comerciale: servicii de garanţie, service,
transport, montare, care au menirea de a asigura satisfacţia clienţilor şi de a ridica gradul de atractivitate
pentru produsele achiziţionate.
Specific activităţilor economice care se desfăşoară
la nivelul Sectorului sunt serviciile de traduceri şi interpretări. Principalii utilizatori ai acestor servicii sunt
companiile care funcţionează off-shore, cetăţenii
străini rezidenţi în Sectorul 2, companiile care organizează conferinţe de nivel internaţional.
În ultimii ani, o importantă dezvoltare au cunoscuto serviciile de tip “call center”, care asigură pentru
clienţi naţionali şi internaţionali procurarea rapidă şi
completă a diferitelor tipuri de informaţii.
În ceea ce priveşte serviciile de marketing şi publicitate, ca forme moderne de promovare a comerţului, a avut loc o dezvoltare rapidă atât din punct
de vedere al volumului acestora, cât şi din punct de
vedere al canalelor de comunicare utilizate.
Servicii financiare
La nivelul Sectorului 2, s-a înregistrat o creştere
semnificativă a numărului unităţilor şi agenţiilor bancare, oferindu-se astfel tuturor cetăţenilor posibilitatea accesării rapide a serviciilor financiar bancare de

interes general: acces la contul curent, obţinerea creditelor pentru consum, plata facturilor la utilităţi, plata
ratelor pentru diferite credite. Oferta largă a băncilor
a dus la înregistrarea unui număr din ce în ce mai
mare de solicitări din partea tuturor categoriilor de
cetăţeni, dar mai ales din partea agenţilor economici
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 2,
rezultând o mai bună colaborare, facilitarea accesului cu economisirea timpului.
Marile magazine din Sector au promovat creditele
de larg consum care au dat naştere unor noi comportamente ale consumatorilor, prin oferirea facilităţilor
de cumpărare în rate a produselor pe care în mod
obişnuit nu şi le-ar permite: aparatură electrică şi
electronică cu performanţe înalte, echipamente IT,
aparatură video de ultimă generaţie. Toate aceste
facilităţi au produs schimbări în stilul de viaţă al cetăţenilor, în ceea ce priveşte gradul de accesabilitate la
informaţii şi confortul.
Ofertele de leasing au dus la creşterea numărului
de solicitanţi ai autovehiculelor şi echipamentelor
industriale, fapt cu implicaţii şi în dezvoltarea afacerilor la nivelul sectorului. Întreprinzătorii apelează la
aceste facilităţi deoarece raportul risc-beneficiu este
redus.
Piaţa asigurărilor va cunoaşte, de asemenea, o
dezvoltare considerabilă, ceea ce va conduce la
creşterea numărului reprezentanţelor marilor companii cu oferte de asigurări pe teritoriul Sectorului 2.
Accesul cetăţenilor este, astfel, facilitat, totuşi încă
nu se poate vorbi despre o adevărată cultură sau de
o preocupare sporită pentru achiziţionarea serviciilor
de asigurări. Se înregistrează, însă, un interes din
ce în ce mai mare pentru obţinerea informaţiilor referitoare la aceste oferte, fapt datorat şi campaniilor
de promovare a reglementărilor impuse de legislaţia
naţională şi europeană. Cele mai solicitate produse
de asigurări sunt: asigurările de viaţă, de locuinţe, de
răspundere civilă pentru autovehicule, de sănătate,
de accidente şi boală, asigurări financiare.
Produsele financiare oferite de bănci se adresează
atât persoanelor fizice cât şi juridice, fiind de tip credite, depozite bancare şi transferuri bancare.
Tendinţe de dezvoltare în domeniul serviciilor
• Diversificarea ofertelor de asigurări şi creşterea
numărului de clienţi;
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• Creşterea numărului de persoane care achiziţionează astfel de servicii;
• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de plată
electronică şi creşterea numărului şi categoriilor de
utilizatori.
I.1.2.5

Construcţiile

Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un
înalt grad de privatizare, şi creşte constant în importanţă. În afară de construcţiile de clădiri civile şi
industriale, acest sector cuprinde şi construcţii şi
modernizări de străzi, căi pietonale, pasaje, spaţii de
parcare, lucrări de construcţii în domeniul transporturilor.
Cererea mare de piaţă în domeniul construcţiilor a
produs o creştere a numărului firmelor de construcţii,
precum şi o creştere importantă a volumului vânzărilor de materiale de construcţii.
Cifra de afaceri în construcţia de locuinţe a crescut
în perioada 2005-2007 de circa 10 ori faţă de perioada anterioară, creştere datorată volumului ridicat al
activităţilor de construcţii-reparaţii din ultimii ani din
sectorul privat, cât şi creşterii preţurilor la materialele
de construcţii.
Construcţiile realizate sunt atât de tip industrial
(spaţii cu destinaţie comercială şi de depozitare,
centre de afaceri, clădiri de birouri) cât şi civil (locuinţe în ansambluri rezidenţiale, lăcaşe de cult, săli
de sport).
În domeniul construcţiilor civile, un loc aparte îl deţine domeniul construcţiilor de locuinţe care priveşte
atât fondul locativ existent (lucrări de reabilitare, modernizare) cât şi fondul nou construit.
Dacă ne referim la fondul de construcţii existent,
Programele anuale instituie măsuri speciale pentru
reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe – condominii, realizate în perioada 1950-1990, în baza
propunerilor stabilite de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului
2. Conform planului de acţiuni 2004-2015, cuprins în
Strategia Naţională în domeniul eficienţei energetice, în intervalul 2004-2015 trebuie reabilitate clădirile de locuit multietajate care fac parte din fondul de
locuinţe cu o vechime mare. În 2007 sunt cuprinse
în programul de reabilitare termică 50 de imobile
aflate în diferite etape de intervenţie, iar programul

va continua incluzând noi imobile, conform criteriilor
de selecţie.
Densitatea populaţiei în Sectorul 2 este una dintre
cele mai ridicate din Bucureşti şi chiar din ţară, atingând valoarea de 11.273 locuitori pe km2, în decembrie 2005. Statutul de ocupare a locuinţei, numărul
de camere şi suprafaţa locuibilă, numărul de persoane ce revin în medie pe o cameră de locuit, accesul
la utilităţile publice, confortul şi înzestrarea locuinţei
sunt indicatori relevanţi pentru calitatea vieţii. Tipul
de locuinţă cu cea mai mare răspândire în sector
este constituit de apartamentele de bloc.
Analiza fondului locuibil, conform statisticilor realizate în 2006, precizează că populaţia Sectorului 2
locuia în:
- locuinţe proprietate privată (particulară) – aproximativ 186.000 de locuinţe.
- locuinţe de stat – aproximativ 3.000 de locuinţe.
În Sectorul 2 al Capitalei există în prezent aproximativ 41.000 de unităţi locative. În ceea ce priveşte
segmentul social al celor care nu-şi pot permite construcţia unei locuinţe, peste 7.000 de familii solicită
locuinţe din fondul locativ de stat.
Aproximativ 21.500 de apartamente noi vor fi
scoase pe piaţă în următorii doi ani în Sectorul 2 al
Capitalei, ca urmare a finalizării a 20 de ansambluri
rezidenţiale, realizate din investiţii private. Primăria
Sectorului are un program de regenerare urbană,
potrivit căruia vor fi încheiate lucrările de construire a
21.450 de noi locuinţe, fapt care va duce la creşterea
cu 50% a spaţiilor locative.
Construcţiile noi de locuinţe au două forme de abordare:
a) cele realizate de stat, prin ANL, cu finanţare asigurată prin bănci agreate, şi care sunt construite în
ansambluri de blocuri de apartamente;
b) cele realizate în regim privat integral, care prezintă o mai mare diversitate: locuinţe individuale şi
colective cu unul sau mai multe nivele, cu dotări superioare (grădini, piscine, garaje) şi integrate în ansambluri rezidenţiale care includ spaţii comerciale,
locuri de joacă pentru copii, parcări etc.
Ponderea o deţin cele menţionate la punctul b), şi
această tendinţă va rămâne şi pentru următorii 10-15
ani. Necesarul de locuinţe este în continuare foarte
ridicat, în prezent aflându-se în lucru mai multe proiecte, cum ar fi ansamblul de locuinţe S.C. Brooklyn
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Investment S.R.L, ansamblul de locuinţe – servicii Central Rezidential Park, locuinţe şi birouri
– 2S+P+15E Planorama, ansamblul de locuinţe +
spaţiu comercial – 908 apartamente – S.C. G.M.T.
Privacom S.R.L, complex rezidenţial ”Condominium
Tei” – Gea Prasa Internaţional Construct S.R.L.,
ansamblul de locuinţe + servicii – imobile P+5E →
P+14E, ansamblu rezidenţial S.C. Hercesa Imobiliara S.A, S.C. Neoforest Real Estate S.R.L.
În acord cu dezvoltarea economică intensă, are loc
o intensificare a ritmului de creştere şi diversificare
a construcţiilor destinate sediilor de birouri, spaţii
comerciale, clădiri de tip hotelier, clădiri social-culturale. Ca reprezentative putem enumera: complexele
comerciale Carrefour, Cora, Kaufland, Billa, Mega
Image şi Niro-Colentina, ansamblul de clădiri şi birouri S.C. CONECT S.A, centrele de afaceri Promoimob Development S.R.L, S.C. Pbt invest S.R.L.
Tendinţe de dezvoltare în domeniul construcţiilor:
• Dezvoltarea tranzacţiilor cu terenuri permite investitorilor să se reorienteze către zonele mărginaşe,
mai ales spre centura ocolitoare (preţul terenurilor
va continua să crească datorită extinderii cartierelor
rezidenţiale către zonele periferice; odată cu finalizarea lucrărilor la centura ocolitoare, întreaga zonă va
fi acoperită rapid de noi proiecte de locuinţe şi chiar
magazine);
• Piaţa rezidenţială va continua să se dezvolte, în
special pe segmentul destinat populaţiei cu venituri
medii;
• Zona de nord va atrage cele mai multe investiţii;
aici va continua construcţia a numeroase clădiri de
birouri, datorită apropierii de cartierele rezidenţiale
noi şi a legăturilor bune către aeroport, centrul oraşului şi principalele ieşiri din Bucureşti;
• Construcţia centrelor comerciale de tip mall va
cunoaşte o dezvoltare semnificativă, iar numeroasele proiecte de acest tip vor absorbi, în mare parte,
cererea de spaţii comerciale moderne, şi vor reduce presiunea asupra chiriilor pentru spaţiile stradale
centrale.
I.1.2.6

Tehnologia informaţiei

Piaţa tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor a
înregistrat, în ultimii ani, o creştere semnificativă,
datorită mai multor factori: penetrarea telefoniei şi a

serviciilor de Internet în rândul populaţiei, utilizarea
sistemelor informatice integrate pentru business şi
a aplicaţiilor pentru asigurarea unei rentabilităţi mai
mari a proceselor de afaceri din cadrul firmelor.
Dezvoltarea societăţii informaţionale este mai puternică decât a celorlalte ramuri economice.
Sectorul IT este reprezentat atât de firme româneşti
cât şi de firme internaţionale care folosesc forţa de
muncă locală, ce se caracterizează printr-un grad
înalt de calificare.
Cererea mare de piaţă şi câştigurile salariale semnificativ mai mari faţă de alte domenii, au impulsionat
orientarea forţei de muncă către sectorul IT.
Dezvoltarea aplicaţiilor informatice a condus la o
utilizare tot mai largă în activităţile economice. Au
apărut noi cerinţe de aplicaţii informatice adaptate
activităţilor economice (licitaţii on-line, comerţ electronic, publicitate, căutarea informaţiilor economice
sau legislative, baze de date etc.).
Sectorul IT&C este în creştere şi datorită investiţiilor
străine din ultimii ani. Jucători importanţi de pe piaţa
internaţională precum Microsoft, Amazon, Advanced
Micro Devices, Intel, Oracle, Infineon, Ericsson,
Nokia, HP, Siemens, Motorola, Alcatel, Adobe etc.
au investit în România. Pentru menţinerea acestor
tendinţe este necesară asigurarea pe termen lung a
unui număr semnificativ de personal înalt calificat.
Segmentul de software este în plină dezvoltare,
produsele realizate fiind cunoscute pe piaţa internaţională. (ex: SOFTWIN Group care produce
BitDefender – al treilea produs de acest fel din toată
lumea, care a primit certificarea pentru Windows XP
şi primul care a primit premiul pentru inovare oferit
de Comisia Europeană).
Totodată, aplicaţiile IT se regăsesc şi la nivelul
serviciilor dezvoltate de administraţia publică locală.
Sectorul 2 oferă mai multe mijloace de plată electronică a taxelor şi impozitelor, fiind printre cei mai vechi
implementatori al serviciului şi înregistrând un număr
de utilizatori în continuă creştere.
I.1.2.7
ră

Transporturile şi infrastructura edilita-

Bucureştiul are cea mai mare reţea de transport
în comun din România, şi printre cele mai mari din
Europa. Reţeaua este compusă dintr-un sistem de
metrou (transport subteran), plus trei mijloace de
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transport de suprafaţă: tramvaie, autobuze şi troleibuze. Deşi există multe puncte de corespondenţă,
sistemul de metrou şi cel de transport de suprafaţă
sunt administrate de organizaţii diferite (Metrorex şi
RATB), ce se intenţionează a fi unificate într-o Autoritate comună de transport.
Transportul de suprafaţă este în responsabilitatea
Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB), şi
include un sistem extensiv de autobuze, troleibuze,
tramvaie şi metrouri uşoare. Reţeaua RATB transportă 1,7 milioane de pasageri pe zi, pe 101 de linii
de autobuz (majoritatea servesc destinaţii din Municipiul Bucureşti, iar o parte servesc rute preorăşeneşti
care oferă legături cu localităţile judeţului Ilfov), 20
de linii de troleibuz, 30 de linii de tramvai şi 3 linii de
metrou uşor. Sistemul este deseori foarte încărcat,
fiind frecvent utilizat.
Metroul, cel mai important mijloc de transport public, face legătura între centrul oraşului şi zonele industriale/ rezidenţiale pe fiecare direcţie radială şi o
linie inelară – sub inelul interior – care face legătura
între punctele de interes zonale, ex. Gara de Nord şi
Obor. Reţeaua este formată din patru linii: M1, M2,
M3 şi M4. În total, sistemul are 62,2 km lungime şi 45
de staţii, cu o distanţă medie de 1,5 km între staţii.
La nivelul Sectorului 2, transportul cu metroul se realizează prin liniile magistrale M1+3, care fac legătura
între Pantelimon, Republica şi Zona Ştefan cel Mare,
Bucur Obor, Iancului, Piaţa Muncii. De asemenea,
transportul în zona Pipera este asigurat şi prin magistrala 2, care face legătura direct cu centrul Capitalei.
Pentru dezvoltarea reţelei de transport subteran se
are în vedere construirea magistralei 5, cuprinzând
tronsonul Universitate – Pantelimon, care va urmări
traseul B-dul Carol I, B-dul Pache Protopopescu,
şos.Iancului – şos. Pantelimon, cu staţie de corespondenţă cu magistrala 3 în staţia Iancului.
Reţelele rutiere de suprafaţă pentru mijloacele de
transport public, ca tramvaie, troleibuze şi autobuze nu sunt suficient integrate, atât între ele cât şi cu
metroul.
Reţeaua rutieră cuprinde străzile, inclusiv podurile,
pasajele rutiere suspendate, pasarelele etc.
Reţeaua stradală a Sectorului 2 este alcătuită din
927 de străzi cu o suprafaţă de 3.235.813 m.p.

Situaţia suprafeţelor carosabile şi a trotuarelor (anul
2006) este următoarea:
Carosabil asfaltat (298 străzi): 1.543.530 m.p. (48%)
Carosabil cu beton de ciment (100 străzi): 285.511
m.p. (9%)
Carosabil cu piatră fasonată (172 străzi): 524.577
m.p. (16%)
Carosabil cu piatră de râu (245 străzi): 688.718 m.p.
(21%)
Carosabil cu pământ (106 străzi): 193.477 m.p. (6%)
La cele 924 străzi din Sectorul 2 Bucureşti s-au
identificat suprafeţe degradate care necesită intervenţii sub formă de lucrări de reparaţii şi întreţinere
ale următoarelor suprafeţe:
Carosabil degradat 100% sau inexistent (pământ)
Carosabil asfaltat: 461.716 m.p. (30%)
Carosabil beton: 71.534 m.p. (25%)
Carosabil piatră fasonată: 61.984 m.p. (12%)
Carosabil piatră de râu: 149.379 m.p. (22%)
Carosabil pământ: 193.477 m.p. (100%)
În Sectorul 2 regăsim toate cele 4 categorii:
• străzi de categoria I – magistrale, care asigură
preluarea fluxurilor majore pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul, sau pe direcţia principală
de legătură cu acest drum;
• străzi de categoria II – de legătură, care asigură
circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit;
• străzi de categoria III – colectoare, care preiau
fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează
spre străzile de legătură magistrale;
• străzi de categoria IV – de folosinţă locală, care
asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente
sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus;
Dintre acestea, străzile de categoria I şi II se află
în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti, iar
cele de categoria III şi IV sunt în administrarea Sectorului 2.
Reţele tehnico-edilitare
Reţeaua de distribuţie a apei potabile din Sector
cu o lungime de 487 km, un număr de 21.957 branşamente funcţionale, asigură un consum de circa
5.000.000 mc lunar.
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Reţeaua de canalizare are o lungime de 375 km
şi un număr de 12.400 de racorduri funcţionale.
Evacuarea apei se face prin patru staţii de pompare
ce asigură evacuarea unei cantităţi lunare de circa
2.600.000 mc.
Sistemul de canalizare orăşenească este realizat
ca un sistem unitar care asigură colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale.
Odată cu dezvoltarea urbanistică, pe raza Sectorului 2 s-a avut în vedere dezvoltarea şi asigurarea
reţelelor edilitare, în special în zonele de blocuri nou
construite.
Din această cauză, majoritatea zonelor cu locuinţe
unifamiliale – case nu dispun nici în prezent de reţele
publice de apă şi canalizare.
Lipsa reţelelor de alimentare cu apă a determinat
cetăţenii să-şi realizeze punctiform reţele atipice,
sau să folosească apă din puţuri cu grad de potabilitate incert. De asemenea, în zonele în care lipseşte
canalizarea, apar fenomene de inundare a străzilor
şi curţilor în perioadele cu precipitaţii, fiind situaţii
când o parte din resturile menajere apar la rigolele
străzilor.
Astfel, pe raza Sectorului 2 există circa 230 de
străzi care nu au reţele publice de apă şi canalizare,
reprezentând 26% din trama stradală a Sectorului.
Aceste zone deficitare, amplasate, în special, în lungul râului Colentina amenajat, prezintă condiţii geomorfologice speciale, având cote ale terenului sub
cotele canalelor colectoare învecinate. Acest fapt a
determinat realizarea de staţii de pompare a apelor
uzate. De asemenea, noile cerinţe ale municipalităţii
impun analizarea posibilităţii de realizare, în aceste zone, a reţelelor de canalizare în sistem divizor,
respectiv canalizarea menajeră separată de canalizarea pluvială.
În anul 2007 s-au realizat extinderi pentru reţelele
de apă şi de canalizare pentru 255 străzi, astfel:
• cu finanţare de la bugetul Primăriei Sectorului 2
– 110 străzi;
• cu finanţare de la bugetul Primăriei Municipiului
Bucureşti – 140 străzi;
• program Apa Nova – 5 străzi.
Energie electrică
Consumatorii casnici şi industriali din Sectorul 2,
au asigurată alimentarea cu energie electrică prin

intermediul S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” S.A.
În conformitate cu obiectivele politicii energetice
naţionale privind creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie, la
nivelul Sectorului 2 pot fi utilizate surse de energie
regenerabilă, în special energie solară.
În Sectorul 2, similar cu situaţia naţională, energia
electrică furnizată este obţinută din surse clasice
(termoelectric sau hidroelectric), procentul de producere a energiei electrice prin mijloace neconvenţionale fiind nesemnificativ.
În ceea ce priveşte eficienţa energetică, la nivelul
locuinţelor/clădirilor, din Sectorul 2 se identifică următoarea situaţie:
• apartamentele au izolaţii termice slabe;
• clădirile nou construite beneficiază de o izolaţie
termică net superioară faţă de cele mai vechi ;
• contorizarea individuală a consumului de apă,
gaz metan şi energie electrică necesită costuri foarte
mari, care nu pot fi suportate de către toţi locuitorii;
• unele asociaţii de proprietari se arată interesate de
introducerea unui sistem descentralizat de utilizare a
energiei, prin realizarea unor micro-hidrocentrale de
cartier şi, de asemenea, au preocupări pentru asigurarea utilizării apei de ploaie în scopuri casnice.
Pentru reducerea consumurilor energetice şi creşterea eficienţei, se preconizează:
• utilizarea tehnologiilor avansate, care determină
scăderea în ansamblu a consumului de energie;
• reabilitarea termică a construcţiilor;
• introducerea sistemelor de răcire centralizată.
Reţeaua de termoficare
Sistemul de termoficare al Sectorului 2 este un ansamblu de instalaţii termoenergetice bine definit, prin
care se asigură încălzirea şi apa caldă de consum.
La nivelul Sectorului 2 sistemul asigură încălzirea
pentru 1.418 blocuri, cu un număr de 142.800 apartamente.
Sursele de alimentare cu energie termică sunt asigurate de CET Sud, CET Titan şi CET Pipera.
După anul 2000, s-a înregistrat un fenomen de
debranşare a consumatorilor de la sistemul centralizat, fapt ce a condus la o diminuare a consumului
mediu de energie termică de la 1.492.879 GCal la
1.156.404 GCal în anul 2006.
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I.1.2.8

Urbanism

Obiectivele dezvoltării durabile a Sectorului 2 ţin
cont de două cicluri de schimbări urbane, care s-au
produs în ultimii 50 de ani şi care au afectat nu numai
Sectorul, ci şi Municipiul Bucureşti, iar, în proporţii
diferite, toate celelalte oraşe ale României. Specific
perioadei anilor `50-`80 ai secolului XX, primul ciclu
s-a caracterizat prin expansiunea accelerată a zonelor de locuit în intravilan, dar a avut un impact negativ în planul design-ului urban, al condiţiilor de locuit,
culturii comunitare şi mediului ambiant. Cel de-al
doilea ciclu s-a declanşat după anii `90 şi se caracterizează prin amplificarea problemelor sociale ce au
apărut în primul ciclu. Această evoluţie a Sectorului
este similară cu tendinţele care s-au înregistrat în
unele areale urbane ale ţărilor Europei Centrale şi
de Est, cu o economie restructurată lent şi axată pe
un singur domeniu. Ori, cercetând dinamica dezvoltării oraşelor în Europa de Vest, se poate constata
că dezvoltarea sau regenerarea unei aşezări urbane
este determinată semnificativ de schimbările care
se produc în structura economiei locale, în structura
I.1.2.9

populaţiei – după nivelul de instruire profesională,
precum şi în cultura comunitară.
Pe de altă parte, dezvoltarea unui sistem urban
este, în mod substanţial, influenţată de aplicarea
unui management adecvat şi axat pe patru ţinte principale: dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea
accesului la această infrastructură, asigurarea
accesului la locuinţă, protecţia mediului ambiant
şi diminuarea sărăciei.
Ţinând cont de cele expuse anterior, în cursul anului 2003 a fost finalizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
al Sectorului 2, instrument de lucru necesar pentru
realizarea unui cadru urbanistic şi arhitectural unitar,
care detaliază prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aducând completări
şi corecturi rezultate din activitatea practică şi care
corespund situaţiei reale din teren.
Ulterior, P.U.Z.-ul Sectorului 2 a suferit numeroase modificări prin studii de urbanism (P.U.Z.-uri,
P.U.D.-uri); astfel, se impune realizarea unui P.U.Z.
modificat, care să includă toate modificările efectuate ulterior.

Analiza SWOT

Puncte forte
Nivel bun de educaţie şi pregătire profesională a resurselor umane.
Sistem de învăţământ de calitate/ universităţi, institute de cercetare.
Interes crescut pentru investiţii străine în diferite ramuri economice.
Tradiţie economică îndelungată.
Nivel ridicat al urbanizării.
Sector de construcţii puternic dezvoltat.
Iniţiativă privată puternic reprezentată.
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor.
Comunicaţiile disponibile în orice zonă a Sectorului
(gsm, fo, wireless etc.).
Creşterea numărului de proiecte publice.
Existenţa centrelor de afaceri.
Existenţa punctelor de informare pentru întreprinzători.
Reţea comercială dezvoltată.
Prezenţa unei game diversificate de ramuri economice.

Puncte slabe
Migrarea resurselor umane cu calificare superioară în
domenii mai bine remunerate în alte ţări (IT, medicină,
educaţie, inginerie).
Nevalorificarea surselor de energie alternativă.
Infrastructură de afaceri deficitară.
Fond locativ învechit.
Infrastructură tehnico-edilitară neuniform repartizată,
deficitară în zonele periferice.
Deficit de forţă de muncă calificată în unele domenii
de activitate (comerţ, servicii, construcţii).
Insuficientă cultură antreprenorială la nivelul învăţământului.
Probleme de trafic.
Dezvoltarea unor activităţi comerciale neconforme
din punct de vedere legislativ.
Patrimoniul arhitectural şi cultural insuficient valorificat economic.
Insuficientă utilizare a tehnologiei informaţionale/
electronice în activităţile economice.
Insuficientă corelare între oferta educaţională şi
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Existenţa resurselor educaţionale-vocaţionale diver- cererea de forţă de muncă.
sificate.
Repartizare neuniformă a serviciilor pentru populaţie
Sector ONG bine dezvoltat.
şi agenţi economici.
Existenţa unui cadru natural cu potenţial turistic.
Oportunităţi

Ameninţări

Construirea şoselei de centură.
Fiscalitatea crescută.
Existenţa unui sistem bancar dedicat activităţilor eco- Instabilitatea legislativă care vizează standardizarea
nomice, bine reprezentat la nivel naţional şi internaţi- şi normele din domeniul economic.
onal.
Agravarea problemelor de trafic.
Realizarea structurilor necesare investiţiilor în infra- Grad ridicat de poluare.
structură.
Preocupare redusă a agenţilor economici pentru resParteneriate public–private.
pectarea normelor privind mediul.
Existenţa planului urbanistic zonal – instrument de
dezvoltare urbană.
Receptivitatea crescută a tineretului faţă de tehnologia informaţiei.
Poziţionarea strategică a Sectorului 2.
Existenţa unor spaţii industriale nefolosite ce pot fi
introduse în circuitul economic.
Dezvoltarea accelerată a sectorului de construcţii în
domeniul imobiliar.
Valorificarea patrimoniului cultural-istoric prin servicii
turistice.
Dezvoltări de industrii şi servicii nepoluante, de tehnologii înalte şi valoare adăugată ridicată, inclusiv în
sectoarele eco_business, eco_turism, recycling.
Accesarea programelor europene pentru finanţare
nerambursabilă, precum şi a celorlalte programe naţionale şi locale de finanţare.
Existenţa unei pieţe europene deschise.
Existenţa unor planuri de reabilitare urbană.
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I.1.3

Capitalul social

I.1.3.1

Demografia

Date şi tendinţe demografice
Situat în partea de N-E a Bucureştiului, cu o suprafaţă de 32 km2, populaţia Sectorului 2 reprezintă un
procent de 18,7% din populaţia Capitalei însumând
2000
1
381.815

2001
2
381.444

2002
3
364.433

2003
4
362.609

2004
5
361.403

2005
6
360.750

2006
7
361.212

2007
8
359.107

12.827
13.441
24.530
27.075
35.889
28.659
32.416
20.713
32.363
36.106
26.135
17.253
19.114
55.294

13.092
13.276
22.410
26.248
35.512
30.343
34.502
19.504
29.518
36.502
28.808
17.861
18.115
55.735

12.357
12.108
19.544
25.057
32.804
31.244
33.102
18.838
25.465
35.028
30.011
17.991
16.988
53.896

12.579
12.004
17.198
24.667
30.942
33.631
28.179
24.507
23.004
33.996
32.166
18.876
16.379
54.481

12.982
12.002
15.060
24.327
29.261
35.285
26.753
27.847
21.026
32.505
32.621
20.956
15.939
74.839

13.770
12.223
13.017
23.192
28.382
35.493
27.290
30.180
19.614
30.051
33.196
23.706
15.346
55.290

14.707
12.435
12.438
21.726
28.076
35.282
29.102
31.900
18.393
27.221
33.590
25.912
15.820
54.783

15.654
12.262
12.063
18.981
27.371
34.072
31.426
32.453
18.418
24.500
33.197
27.926
16.395
54.216

În intervalul 2000-2007, populaţia Sectorului 2 a
avut o evoluţie descrescătoare, cu diferenţe minore
de la un an la altul, cea mai importantă modificare
fiind înregistrată în intervalul 2001-2002 când populaţia Sectorului a scăzut cu 17.011 de persoane.
Structura pe sexe este echilibrată, în decembrie
2006 populaţia Sectorului fiind alcătuită din 193.619
persoane de sex feminin, reprezentând 53,56% şi un
număr de 167.593 persoane de sex masculin, corespunzător unui procent de 46,44%. Existenţa unui
mic excedent feminin poate influenţa, în sens uşor
pozitiv, natalitatea. În perioada 2000-2006, populaţia
feminină fertilă, cu vârste cuprinse între 15-49 de ani,
a scăzut cu un număr de 12.044 persoane, afectând
negativ reversibilitatea procesului de îmbătrânire al
populaţiei Sectorului 2, chiar dacă în ultimul an a fost
înregistrată o uşoară creştere a natalităţii.

Evoluţia populatiei feminine din Sectorul 2 în
perioada 2000-2006
0000
număr persoane

A
Total populaţie sector
Grupe de
vârstă
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 ani şi peste

în anul 2006, 361.212 din populaţia Capitalei.
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, pentru un
interval de timp cuprins între 2000-2007 este următoarea:

0000

00000
90000

000

00

00

2003
an

2004

2005

2006
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Distribuţia populaţiei pe cele trei grupe mari de vârstă, precum şi informaţii privind mişcarea naturală, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
2000
1
381.815

2001
2
381.444

2002
3
364.433

2004
5
361.403

2005
6
360.750

2006
7
361.212

2007
8
359.107

77.873
248.648
55.294

75.026
250.665
55.735

62.202
243.258
55.290

61.133
245.296
54.783

59.133
245.758
54.216

Născuţi-vii

2.891

2.699

69.066
66.445
64.371
241.471
241.680
242.193
53.896
54.481
74.839
Date absolute – număr
2.608
2.671
3.100

3.402

3.494

3.525

Decedaţi
Spor natural
Căsătorii
Divorţuri
Născuţi morţi
Morţi în vârstă
de sub 1 an

4.360
-1.469
2.511
457
18
40 1

4.387
-1.688
2.410
229
14
28

4.344
-942
3.009*)
566
8
39

4.307
-813
3.211*)
402
9
31

4.371
-8
3.353
705
16
25

A
Total populaţie
din care
0-19 ani
20-64 ani
65 şi peste

4.251
-1.643
2.344
40
18
24

2003
4
362.609

4.205
-1.534
2.502
364
13
28

4.163
-1.063
2.769
650
12
23

Proporţii la 1.000 locuitori
Născuţi-vii
7,7
7,2
7,2
7,4
8,6
9,5
9,8
9,9
Decedaţi
11,5
11,6
11,7
11,7
11,6
12,1
12,1
12,3
Spor natural
-3,8
-4,4
-4,5
-4,3
-3,0
-2,6
-2,3
-2,4
Căsătorii
6,6
6,4
6,5
6,9
7,7
8,4
9,0*)
9,4
Divorţuri
1,21
0,61
0,11
1,01
1,81
1,58
1,12
1,98
Notă: *) La căsătoriile încheiate în anul 2005 şi anul 2006 sunt incluse şi căsătoriile încheiate în străinătate (transcrise) în care cel puţin
unul dintre soţi are domiciliul în România.

Datele arată că media de vârstă a populaţiei Sectorului 2 este de aproximativ 40 ani, caracteristică unei
populaţii relativ tinere, iar populaţia activă (cu vârste
cuprinse între 15-60 ani) reprezintă aproximativ 70%
(251.202 locuitori) din totalul populaţiei. Procentul de
locuitori cu vârste de peste 60 de ani este de 19,54%
(aproximativ 1/5 din totalul populaţiei).
În perioada 2000-2006 populaţia din grupa de
vârstă tânără (0-19 ani) a scăzut cu 3,47 procente
(16.470 persoane) ajungând la 16,92% din totalul
populaţiei Sectorului, prin trecerea în grupele superioare de vârstă, în timp ce populaţia vârstnică (65 ani
şi peste) a rămas constantă ca pondere, pe fondul
de îmbătrânire a populaţiei.
Rata natalităţii a cunoscut un uşor trend pozitiv în
ultimii trei ani, determinând creşterea sporului natural, deşi, pe ansamblu rata natalităţii rămâne negativă. Această creştere a fost determinată de politicile
de stimulare a natalităţii, de asistenţă socială şi medicală, dar şi de creşterea economică înregistrată în
ultimii ani.

Similar tendinţelor generale de evoluţie ale indicatorului durată medie de viaţă, tendinţa înregistrată
în ultimii ani la nivelul Sectorului 2 a fost ascendentă.
În anul 2005, speranţa de viaţă a ajuns la 77,4 ani
pentru populaţia de sex feminin şi la 70,6 ani pentru populaţia de sex masculin. Ca medie, speranţa
de viaţă a atins valoarea de 74,1 ani în anul 2005,
fiind cu 4,1 ani mai mare decât valoarea înregistrată la nivelul anului 1981, respectiv de 70,5 ani şi cu
aproximativ 3 ani peste media pe ţară (71,18 ani).
Creşterea speranţei de viaţă, corelată cu îmbătrânirea populaţiei va conduce la creşterea raportului de
dependenţă.
Din analiza mişcării migratorii la nivelul Sectorului 2, cuprinzând atât migrarea internă (schimbări de
domiciliu între sectoare, migrarea către alte judeţe
şi invers), cât şi cea externă (imigrări, emigrări) se
poate constata un relativ echilibru.
Structura actuală a populaţiei Sectorului 2 pe
naţionalităţi este următoarea: români (cca. 96%),
romi (1,74%), maghiari (0,33%), germani (0,12%),
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macedoromâni (0,03%), secui (0,01%), saşi (0,01%). De remarcat ar fi faptul că în Sector s-a stabilit cea mai
numeroasă populaţie orientală, reprezentată în special de imigranţi chinezi şi turci.
Concluzii:
Evoluţia principalilor indicatori demografici evidenţiază o creştere a populaţiei active cu vârste cuprinse între
15-64 ani, estimându-se că acest trend se va menţine şi pentru următorii ani, pe fondul general de îmbătrânire
a populaţiei Sectorului 2.
Drept urmare, se impune continuarea programelor de măsuri pentru stimularea natalităţii, protecţia socială a
vârstnicilor, simultan cu impulsionarea activităţilor economice, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea calităţii
pentru servicii medicale.
I.1.3.2

Forţa de muncă şi şomajul

Din datele statistice, la nivelul Sectorului, se poate remarca un trend descendent al şomerilor înregistraţi, numărul acestora fiind de 4.772 la data de 31 decembrie 2006, dintre care numai 1.277 beneficiari de ajutor de
şomaj. Totuşi, cel mai mic număr de şomeri a fost înregistrat în anul 2003. Este de remarcat faptul că 52,97% din
numărul şomerilor este format din populaţie de sex feminin, ponderile acesteia din totalul şomerilor, pe niveluri de
pregătire, fiind de 50,31% pentru nivelul de pregătire gimnazial-profesional, 61,33% pentru nivelul de pregătire
liceal şi postliceal şi 57,82% pentru nivelul de pregătire universitar.
Rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2005 a fost de 2,6%, aceasta înregistrând o uşoară scădere până la
2,4% în luna decembrie 2006, la bărbaţi 2,0%, în timp ce pentru populaţia feminină a fost de 2,9%.
Numărul şomerilor înregistraţi la 31 decembrie 2007
A
Numărul şomerilor înregistraţi
- femei
Beneficiari de
ajutor de şomaj
- femei
Beneficiari
de ajutor de
integrare profesională
- femei
Beneficiari de
alocaţie de
sprijin
- femei
Şomeri neindemnizaţi
- femei

2000
1
7.075

2001
2
5.210

2002
3
4.901

2003
4
3.087

2004
5
4.183

2005
6
4.341

2006
7
4.772

2007
8
3.469

4.217
2.426

2.957
2.395

2.805
1.836

1.688
2.539

2.271
2.181

2.338
1.291

2.528
1.277

1.992
693

1.467

1.308

1.102

1.373

1.145

774

649

380

856

637

306

313

307

190

88

62

478
3.262

352
2.062

171
849

187
2

179
-

116
-

56
-

37
-

1.997
531

1.237
116

481
1.910

233

1.695

2.860

3.407

2.714

275

60

1.051

128

947

1.448

1.823

1.575
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I.1.3.3

Pensii şi pensionari

Ponderea pensionarilor raportată la populaţia
stabilă din Sectorul 2 este de aproximativ 28%, fiind a doua ca mărime din Capitală, după cea din
Sectorul 1.
Conform datelor publicate de Direcţia Regională de
Statistică a Municipiului Bucureşti, pentru pensii şi
pensionari, la nivelul Sectorului 2, au fost înregistrate
următoarele date: în semestrul patru al anului 2006,
au fost înregistraţi 101.119 – pensionari de asigurări sociale, valoarea medie a pensiei fiind de 430
RON/lunar, 46 – beneficiari de ajutor social (pensie)
cu o valoare medie a pensiei de 94 RON/lunar, 189
– pensionari I.O.V.R. cu o valoare medie a pensiei
lunare de 363 RON.
Repartizarea efectivului de pensionari de asigurări
sociale pe grupe de pensii, aferente lunii decembrie
a anului 2006, arată că numai 8,40% din totalul pensionarilor din sector (respectiv 8.497 pensionari) au
pensii mai mici de 201 RON, 16,18% (16.327 pensionari) din total au pensii cuprinse între 201÷300
RON, 23,08% (23.353 pensionari) au pensii cuprinse
între 301÷400 RON, 17,83% (18.035 pensionari ) au
pensii cuprinse între 401÷500 RON, 22,54% (22.806
pensionari ) au pensii cuprinse 501÷750 RON, 7,50%
(7.595 pensionari) au pensii cuprinse 751÷1.000
RON, iar un procent de 4,44% (4.497 pensionari) au
pensii mai mari de 1.000 RON.
Concluzii: Se poate uşor observa că un procent de
47,66% din pensionarii existenţi la nivelul Sectorului
2 au pensii mai mici de 400 RON.
Din analiza numărului mediu de pensionari pe sectoare ale capitalei se constată faptul că peste 20%
din pensionarii din Bucureşti sunt domiciliaţi în Sectorul 2. Tot aici se găseşte şi cel mai mare număr de
pensionari de invaliditate (peste 20.000).

I.1.3.4

Sănătatea

Asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţie
s-a realizat prin reţeaua unităţilor sanitare publice,
mixte şi particulare, alcătuită din: 9 spitale, 8 institute, 21 dispensare şi 6 policlinici. La nivelul capitalei
se înregistrează un procent de 87,7% din populaţia
înscrisă la medic de familie.
Pentru un medic de familie revine un număr de
aproximativ 1.800 locuitori, ceea ce îngreunează accesul populaţiei la serviciile medicale.
Concluzii: Sectorul 2 dispune de o reţea semnificativă de unităţi sanitare care asigură servicii medicale
atât pentru cetăţenii sectorului, cât şi pentru cetăţenii
capitalei sau ţării (Fundeni, Floreasca etc.), dar infrastructura şi dotările existente necesită reabilitări şi
completări în vederea îmbunătăţirii actului medical.
Se impune implicarea administraţiei publice locale în
dezvoltarea şi implementarea programelor de sănătate publică.
Aspecte ale sănătăţii populaţiei în relaţie cu calitatea mediului
Poluarea factorilor de mediu are o influenţă negativă asupra sănătăţii umane, în mod special asupra
persoanelor din grupele de vârstă vulnerabile, copii
şi vârstnici.
Evidenţierea legăturilor directe dintre poluarea factorilor de mediu (aer, apă) şi sănătate se face uneori
cu dificultate, impactul asupra organismului realizându-se, de multe ori, lent în timp.
Poluarea aerului rezultă într-o creştere semnificativă a morbidităţii prin boli respiratorii acute. Conform
datelor publicate de Direcţia de Sănătate Publică
– Municipiul Bucureşti, morbiditatea datorată bolilor
respiratorii cronice (bronşite cronice, boli obstructive respiratorii, astm) a crescut foarte mult în ultimii
ani, la categoriile de vârstă 0-14 şi 16-65 ani, aceste
afecţiuni necesitând spitalizare. S-a semnalat, totuşi,
o scădere vizibilă a morbidităţii pentru toate afecţiunile respiratorii (acute, cronice) la categoriile de vârstă peste 65 ani.
Din datele existente privind incidenţa bolilor infecţioase şi parazitare la nivelul populaţiei din Sectorul 2,
se remarcă predominanţa anumitor boli infecţioase,
care poate sugera o posibilă relaţie dintre sănătate
şi calitatea apei sau lipsa de educaţie privind igiena
personală.
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Cazuri noi de îmbolnăviri prin unele boli infecţioase şi parazitare
Boala
din care:
Boli diareice acute
Dizenterie
Gripă
Toxiinfecţie alimentară

Total

Hepatită
Paroditită epidemică
Rujeolă
Scarlatină
Trichineloză
Tuse convulsivă
Febră butonoasă
Angina streptococică
Rubeolă
Varicelă
Erizipel
Scabie
Salmoneloză
Meningită virală
Mononucleoză

I.1.3.5

Anul 2004
5.579

Anul 2005
4.568

Anul 2006
2.946

Anul 2007
2.577

1.709
40
140
221

1.438
23
154
176

1.439
18
18
123

1.055
25
12
93

119
1.182
115
10
7
18
136
178
1.468
39
132
12
15
28

96
989
68
96
8
1
14
92
58
1.186
53
56
5
13
34

57
101
74
141
7
2
103
20
739
45
26
5
7
21

36
42
44
2
4
74
10
1.062
28
18
3
39
20

Asistenţă socială

Serviciile de asistenţă socială oferite la nivelul
Sectorului cuprind servicii pentru copii, tineri, familii, servicii pentru persoanele cu handicap, pentru
persoane vârstnice, precum şi servicii destinate altor categorii de persoane ori familii, aflate în situaţii
specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere
socială (persoane fără adăpost, victime ale violenţei
în familie etc.)
Din totalul populaţiei stabile a Sectorului de 359.107
locuitori, aproximativ 54.216 au vârste de peste 65
ani, aproximativ 10.000 de locuitori au diverse grade
de invaliditate şi handicap.
Un număr de aproximativ 150.000 de locuitori au
apelat până în prezent la serviciile de asistenţă socială şi protecţia copilului, de serviciile sociale solicitate beneficiind un număr de 25.000 locuitori.
La nivelul Sectorului 2 măsurile de asistenţă socială
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie
sunt realizate de Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului (D.A.G.S.P.C.) Sector 2 Bucureşti.
În subordinea acesteia se găsesc: un centru de
plasament, centre de găzduire, centre de zi, apartamente de tip familial, un centru de recuperare pentru
copii cu dizabilităţi multiple şi familiile lor, un centru
de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte, un
centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică,
un adăpost social de urgenţă pentru persoane adulte, un adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii,
un centru de primire în regim de urgenţă pentru copii,
grădiniţe, creşe.
În centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte sunt instituţionalizate aproximativ 85 persoane adulte cu tipuri diferite de handicap (mintal, neuropsihic, senzorial, somatic, auditiv, vizual şi grav) şi
grade diferite de handicap (uşor, mediu, accentuat şi
grav), cu vârsta peste 30 ani.
Concluzii: Din numărul foarte ridicat al cererilor de
asistenţă socială şi al beneficiarilor acestor servicii
se poate estima un nivel ridicat al sărăciei, în special
în anumite zone ale Sectorului şi pentru anumite categorii sociale (pensionari, minorităţi etc.).
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Este de remarcat preocuparea permanentă a Primăriei, precum şi complexitatea şi diversificarea serviciilor
sociale oferite de structurile specializate ale acesteia.
I.1.3.6

Educaţie

Situaţia centralizată a datelor privind numărul unităţilor de învăţământ din Sector pe niveluri, numărul copiilor şi
al personalului didactic pentru perioada 2002-2006 sunt prezentate în tabele de mai jos:
Învăţământ de toate gradele
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Număr unităţi
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Număr unităţi
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Număr unităţi
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI DE UCENICI
Număr unităţi
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI TEHNIC
Număr unităţi
Elevi înscrişi
Personal didactic

2002/2003

2004/2005

2005/2006

2006/2007

45
6.368
416

52
6.613
449

64
6.740
454

50
7.272
490

30
28.911
1719

30
24.635
1507

28
23.179
1587

32
22.365
1425

25
19.792
1.510

25
19.263
1.627

25
18.580
1.502

26
19.551
1.526

2
4.618
-

2
5.018
125

2
4.692
140

2
4.052
154

2
2.362
-

4
2.505
71

3
2.749
69

5
2.504
90

Se constată o uşoară scădere a numărului de elevi înscrişi în cadrul nivelului de învăţământ primar, gimnazial
şi liceal.
Baza materială în învăţământul de toate gradele
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Săli de grădiniţă
Dormitoare
Săli de masă
Biblioteci
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Săli de clasă
Laboratoare
Săli de gimnastică
Ateliere şcolare
Calculatoare

2002/2003

2004/2005

2005/2006

2006/2007

234
69
5
21

261
64
18

259
57
9

293
54
13
194

707
82
30
22

638
87
29
10
424

683
83
28
13
715

729
91
27
7
815
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Săli de clasă
Laboratoare
Ateliere
Săli de sport
Terenuri de sport

682
154
63
30
20

Au fost realizate o serie de investiţii în şcoli, reflectate în dotările cu geamuri termopan, reabilitarea grupurilor sanitare, centrale termice, mobilier etc. A fost
realizată dotarea cu echipamente de birou şi echipamente informatice moderne, accesul la informaţie
devenind astfel facil datorită conexiunii la Internet
pentru toate şcolile din Sector. Au fost implementate
laboratoare AeL în toate unităţile şcolare (excepţie
fac şcolile 145 şi 77).
Există şcoli care dispun de spaţiu suficient pentru
semiinternat şi activităţi de tip after-school, o parte
din şcoli lucrează într-un singur schimb, 12 şcoli au
semiinternat.
Pentru anul şcolar 2006-2007, distribuţia numărului
de clase după profilul de studiu prezintă următoarele
caracteristici:
Distribuţia claselor după profil
2%
15%

25%

Teoretică 58%
Tehnologică 25%

58%

SAM 15%
Vocaţională
profil sportiv 2%

Învăţământul special din Sectorul 2 Bucureşti, cuprinde: 2 şcoli speciale pentru deficienţi de intelect,
o şcoală specială pentru deficienţi senzoriali (de
vedere şi auz), două şcoli de Arte şi Meserii pentru
deficienţi de intelect, două centre şcolare speciale
şi centrul de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială
„Corabia”.
Distribuţia după forma de proprietate în învăţământul preşcolar arată că procentul grădiniţelor publice

654
171
82
33
15

656
167
74
31
11

615
169
66
31
14

s-a menţinut constant, aproximativ 80%, în condiţiile cererii din ce în ce mai mari, deoarece costurile
practicate de grădiniţele particulare sunt prohibitive
pentru familiile cu venituri mici şi chiar medii.
Învăţământ preşcolar pe forme de proprietate
A
Total Unităţi
Public
Privat
Total copii înscrişi
Public
Privat
Total personal didactic
Public
Privat

2004/2005
1
52
42
10
6.613
6.162

2005/2006
2
52
42
10
6.740
6.303

2006/2007
3
50
40
10
7.272
6.901

451
449
401
48

437
453
403
50

371
490
441
49

Concluzii: Învăţământul profesional, şcoli de arte şi
meserii (SAM), are o pondere foarte scăzută în cadrul învăţământului liceal şi profesional. În cadrul învăţământului liceal, filiera teoretică deţine ponderea
cea mai mare. Planul de şcolarizare pentru învăţământul liceal şi profesional nu este corelat cu nevoile
comunităţii reflectate de cererile de pe piaţa muncii.
Trebuie semnalat faptul că, după absolvirea învăţământului liceal, un număr din ce în ce mai mare de
elevi urmează forme de studii superioare, mai ales în
cadrul universităţilor particulare, unde accesul este
mai simplu.
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LICEE TEORETICE şi SAM
Statistica – an şcolar 2006-2007
NR. FILIERA
CRT.
1.
TEORETICĂ

2.

TOTAL
CLASE
409:

PROCENT
58,42%:

• PROFIL REAL:

292

71,40

Specializarea matematică-informatică:
- normal
- intensiv informatică
- intensiv engleză
- bilingv engleză
- bilingv franceză
- bilingv spaniolă
- matern maghiară

226
132
31
31
14
8
6
4

55,25
32,27
7,57
7,57
3,42
1,95
1,46
0,97

Specializarea ştiinţe ale naturii:
- normal
- intensiv engleză
- bilingv engleză

66
61
3
2

16,13
14,91
0,73
0,48

• PROFIL UMAN:

117

28,60

Specializarea filologie:
- normal
- bilingv engleză
- intensiv engleză
- bilingv franceză
- bilingv spaniolă
- intensiv germană
- intensiv franceză
- matern maghiară

92
45
15
15
9
4
2
1
1

22,49
11
3,66
3,66
2,20
0,97
0,48
0,24
0,24

Specializarea ştiinţe umane şi
sociale:
- normal
- intensiv franceză
TEHNOLOGICĂ

25
23
2
177

6,11
5,62
0,48
25,28

• PROFIL RESURSE NATURALE: 15

8,47

Specializări:
- resurse naturale
- th. chimist de laborator
- th. ecologie şi protecţia mediului
- th. chimie industrială
- th. prelucrarea lemnului

5
1
4
1
4

2,82
0,56
2,25
0,56
2,25

• PROFIL SERVICII:

64

36,15

26
6

14,28
3,38

28

15,81

Specializări:
- servicii
- th. în activităţi economice
- th. în activităţi financiare şi
comerciale

3.

4.

- th. în turism

4

2,25

• PROFIL TEHNIC:

98

55,36

24
12

13,55
6,77

1
11
6
6
14
10
12
2
102
3
10
16
2
13
10
43
5

0,56
6,21
3,38
3,38
7,90
5,64
6,77
1,12
14,57
2,94
9,80
15,68
1,96
12,74
9,80
42,15
4,90

12

1,71

Specializări:
- tehnic
- automatizări
- desenator pentru construcţii şi
instalaţii
- electronist
- instalaţii electrice
- mecanic întreţinere şi reparaţii
- mecatronist
- operator tehnică de calcul
- prelucrări mecanice
- proiectant CAD
SAM
- chimie industrială
- comerţ
- electric
- electromecanic
- electronică şi automatizări
- tâmplărie
- mecanic
- turism şi alimentaţie
VOCAŢIONALĂ
• PROFIL SPORTIV

I.1.3.7

Locuinţele şi problema locuirii

Densitatea populaţiei în Sectorul 2 este una dintre cele mai ridicate din Bucureşti şi chiar din ţară,
atingând valoarea de 11.273 locuitori pe km2, în
decembrie 2005. Tipul de locuinţă cu cea mai mare
răspândire în Sector este constituit de apartamentele de bloc.
Posibilităţile reduse ale anumitor segmente de
populaţie de a-şi rezolva problemele locuirii prin mijloace proprii, pot cauza o criză a locuirii în Sector, a
cărei dimensiune socială trebuie avută în vedere.
În ultimii ani, oferta de pe piaţa imobiliară a cunoscut o mare diversificare, incluzând proiecte care se
adresează segmentului de populaţie cu venituri medii. Proiectele rezidenţiale realizate pentru această
categorie de populaţie sunt reprezentate de clădiri
mari, situate în vecinătăţi foarte populate (Doamna
Ghica, Colentina, Ştefan cel Mare etc.). Apartamentele din aceste complexe îmbină suprafaţa mai redusă, caracteristică celor vechi, cu designul şi facilităţile apartamentelor de lux. Se apreciază că acest
tip de locuinţe, va înregistra în continuare o evoluţie
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ascendentă, acoperind în parte necesarul de locuinţe din Sector.

I.1.3.8

Concluzii: Se impune promovarea unei politici speciale privind reabilitarea fondului de locuinţe existent
precum şi construirea de noi locuinţe, inclusiv locuinţe sociale, pentru a se putea asigură fiecărei familii
din Sector accesul la o locuinţă convenabilă.

Analiza SWOT

Puncte forte
Tendinţă constantă de creştere a duratei medii de
viaţă.
Numărul aproximativ stabil al populaţiei la nivel local
(repartiţia resurselor).
Existenţa tradiţiei comunitare şi de convieţuire multietnică.
Existenţa serviciilor publice (ALOFM) şi private de
ocupare a forţei de muncă.
Rata scăzută a şomajului comparativ cu rata şomajului pe ţară.
Ofertă diversificată de locuri de muncă şi grad crescut
de ocupare a forţei de muncă.
Existenţa de programe pentru diminuarea şomajului
de lungă durată, atât în rândul tinerilor cât şi al persoanelor care au depăşit vârsta de 45 de ani, precum şi
din rândul persoanelor care au dificultăţi de integrare.
Existenţa unui sistem şi a unei strategii locale de asistenţă socială pentru toate categoriile (copii, vârstnici,
persoane cu dizabilităţi).
Gamă largă de servicii şi prestaţii sociale.
Număr mare de ONG-uri active în domeniul asistenţei
sociale.
Parteneriate existente cu instituţii şi organizaţii internaţionale având că scop creşterea capacităţii de oferire a serviciilor şi diversificarea acestora.
Adresabilitate mare din partea potenţialilor beneficiari.
Cel mai mare număr de unităţi de învăţământ din Bucureşti.
Existenţa unei strategii de dezvoltare a învăţământului şi a unui sistem de urmărire a nivelului de educaţie
instituţională.
Infrastructura educaţională bine dezvoltată.
Existenţa unităţilor de învăţământ special.
Existenţa laboratoarelor AeL în toate unităţile de învăţământ (excepţie fac şcolile 145 şi 77).

Puncte slabe
Sporul natural negativ şi tendinţa de îmbătrânire a
populaţiei.
Existenţa unui dezechilibru legat de incidenţa cazurilor de şomaj, în statistica după nivelul studiilor şi gen.
Necorelarea programelor şcolare cu cerinţele pieţei
muncii.
Întârzierea derulării programului de reabilitare în ceea
ce priveşte infrastructura şcolară, a programului derulat prin BEI.
Fluctuaţie mare a cadrelor didactice.
Accent insuficient pe latura formativă a învăţământului.
Dezvoltarea insuficientă a învăţământului particular
pentru anumite niveluri.
Insuficienţa consilierii psiho-pedagogice la nivel local.
Nivel insuficient de asigurare a securităţii elevilor şi
cadrelor didactice în perimetrul unităţilor de învăţământ.
Prezenţa redusă a programelor de dezvoltare a spiritului de antreprenoriat în învăţământul liceal şi profesional.
Subfinanţarea sistemului de sănătate.
Infrastructura deficitară la nivelul unităţilor sanitare
din Sector.
Insuficienţa serviciilor sociale pentru anumite grupuri
ţintă (vârstnici, copii cu vârsta 1-3 ani, persoane cu
dizabilităţi aflate în grija familiilor, victime ale violentei
în familie, persoane fără adăpost).
Insuficienţa locurilor din creşe şi grădiniţe.
Insuficienţa personalului calificat care să acopere nevoia de servicii sociale oferite.
Insuficienţa derulării programelor prelungite la nivel
preşcolar şi primar.
Insuficienţa programelor de incluziune socială a
membrilor etniei rome.
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Programe de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice, programe de formare profesională şi
reconversie.
Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate
de către Consiliul Local al Sectorului 2.
Sprijinirea grupurilor defavorizate, în special romi.
Oportunităţi
Dezvoltarea sistemelor de pensii private, asigurări
etc.
Existenţa la nivel naţional a unor structuri instituţionale specializate (Agenţii, Instituţii şi Autorităţi naţionale).
Creşterea alocării de resurse financiare prin sistemul
de stat pentru servicii de asistenţă socială.
Legislaţie ce permite crearea unei game de servicii
specializate şi diversificate, în funcţie de nevoile beneficiarilor (centre rezidenţiale, centre de zi, cămine
pentru persoane vârstnice, centre de criză, case de tip
familial).
Existenţa de programe la nivel naţional în vederea
pregătirii personalului din sistemul de asistenţă socială.
Creşterea investiţiilor în educaţie.
Existenţa programelor de susţinere financiară a elevilor (acordarea suplimentului de hrană, acordare de
rechizite gratuite, programe pentru dotarea cu calculatoare).
Cadru legislativ care permite dezvoltarea învăţământului particular.
Existenţa programelor de finanţare pentru realizarea
de proiecte sociale, educaţionale, de îmbunătăţire a
infrastructurii serviciilor de sănătate.
Derularea unor parteneriate şi a unor proiecte cu finanţare internă şi externă.
I.1.3.9

Romii

Situaţia socio-economică
Conform ultimelor înregistrări statistice realizate la
nivelul anului 2007 ponderea populaţiei rome declarate din totalul populaţiei Sectorului este de 1,74%,
reprezentând un număr de aproximativ 6.300 de
persoane. Însă, din surse provenite de la asociaţiile
rome se estimează că la nivelul Sectorului există un
număr de aproximativ 20.000 de etnici romi.
În analiza situaţiei populaţiei rome care locuieşte în
Sectorul 2, un rol deosebit îl are înţelegerea factorilor
determinanţi ai condiţiilor socio-economice. Conform

Ameninţări, bariere
Deficienţe legislative.
Insuficienţa şi chiar lipsa spaţiilor de locuit (mai ales
pentru tineri).
Migrarea forţei de muncă cu înaltă calificare.
Creşterea numărului de beneficiari de asistenţă socială.
Dificultăţi legate de adaptarea la noile tendinţe socioeconomice.
Domeniul de activitate socială solicită/ implică foarte
mulţi angajaţi/ specialişti pentru care trebuie creat un
sistem de selecţie, motivare şi implicare activă.
Incidenţa crescută a bolilor de nutriţie şi lipsa programelor de educaţie nutriţională.
Lipsa programelor de educaţie pentru practicarea
sporturilor şi petrecerea timpului liber.
Atitudinea negativă a comunităţilor locale faţă de persoanele de etnie romă.

unui raport elaborat în cadrul proiectului “Campanie
de promovare a sănătăţii în comunităţile de romi” finanţat prin programul PHARE şi a unor chestionare
aplicate în comunitatea romă de către experţii locali
romi şi reprezentanţi DGASPC Sector 2, au fost evidenţiate următoarele aspecte legate de starea reală
a acestei comunităţii:
- un standard de viaţă scăzut;
- lipsa actelor de identitate (s-a evidenţiat faptul că
majoritatea familiilor sunt formate din cupluri în concubinaj);
- un nivel precar de locuire (un număr mare de familii nu deţin locuinţă proprietate personală, aceste
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familii închiriind, de multe ori, locuinţe cu statut incert
de proprietate de la persoane particulare sau din patrimoniul de stat sau/şi locuind fără forme legale);
- un nivel de studii foarte scăzut şi prezenţa unui
grad ridicat de analfabetism;
- venituri mici (venitul mediu pe membru de familie
este sub venitul mediu garantat, existând chiar familii
care nu au nicio sursă de venit).
Lipsa actelor de identitate
Unele naşteri s-au produs, de cele mai multe ori, în
afara maternităţilor fără apelarea serviciilor medicale
de specialitate. O altă problemă majoră este lipsa
încrederii în instituţiile publice, gradul de educaţie
scăzut, toate acestea reflectându-se prin înţelegerea
redusă a necesităţii de acceptare a normelor şi constrângerilor sociale. De asemenea, a fost înregistrată şi o lipsă a conştientizării faptului că numai având
actele de identitate şi acte locative pot beneficia de
serviciile oferite de instituţiile publice. Astfel, s-a constatat că problema socială majoră care determină
apariţia unor situaţii de excluziune socială este lipsa
actelor.
În unele cazuri, o parte din romi au fost puşi în imposibilitatea de a se adresa justiţiei sau organelor
administraţiei de stat datorită actelor de identitate
pierdute sau distruse, dar s-au descoperit şi persoane care nu au avut niciodată acte de identitate.
Totodată, între lipsa actelor de identitate şi a celor
de proprietate există o determinare reciprocă. Lipsa
actelor de identitate conduce la discriminare faţă de
populaţia de etnie romă, la dificultăţi privind educaţia
copiilor şi integrarea pe piaţa muncii.
Situaţia locativă
Un procent semnificativ, reprezentând aproximativ
75% din populaţia de etnie romă nu are o situaţie stabilă de locuire, nefiind în posesia unor contracte valabile de închiriere sau de proprietate. Prin anchetele
sociale realizate, au fost identificate şi alte elemente
definitorii pentru situaţia cetăţenilor romi din punct de
vedere al nevoilor şi constrângerilor precum: ocuparea abuzivă a unor terenuri şi spaţii, realizarea unor
construcţii fără autorizaţii, o stare de incertitudine în
ceea ce priveşte actele de proprietate, existenţa unor
spaţii improprii pentru locuire (baracă, bordei).
Lipsa actelor locative duce la imposibilitatea de a
dovedi o adresă, fapt care are numeroase implicaţii

administrative şi sociale. La nivel administrativ, lipsa
documentelor conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi de relaţionare cu administraţia locală pentru
obţinerea unor drepturi sociale şi accesarea serviciilor publice, datorită prevederilor legislative legate
de înregistrarea persoanei la un anumit domiciliu. La
nivel social, acest fapt duce la situaţii de excluziune
socială, din punct de vedere legal, respectiva persoană neputând să-şi exercite drepturile cetăţeneşti
şi neputând beneficia de educaţie, cursuri de calificare profesională, servicii medicale, sociale etc.
Situaţia înscrierii la medicul de familie
S-a constatat că cca. 28% din populaţia de etnie
romă, adulţi şi copii nu sunt înscrişi la medicul de familie. Problemele de sănătate ale populaţiei de romi
sunt complexe, dar nu au o determinare etnică ci,
mai degrabă, educaţională (stilul de viaţă) şi socioeconomică (nivelul de trai scăzut). Pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor de sănătate ale populaţiei de
romi este necesar ca Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Administraţia Publică Locală şi ONG-urile
rome să dezvolte programe speciale de asistenţă
medicală şi educaţie sanitară, în zonele cu o pondere însemnată a acestei populaţii.
Nivelul de ocupare
La nivelul comunităţii rome există strânse legături
între calificări şi posibilitatea obţinerii unui loc de
muncă. Pregătirea profesională scăzută face ca romii
să aibă puţine calificări menite să-i sprijine să intre
pe piaţa muncii şi, de aceea, cei mai mulţi exploatează resurse marginale pentru asigurarea veniturilor
necesare traiului zilnic. Bărbaţii practică meserii
tradiţionale ca: fierar-betonist (ursari), confecţioneri
bijuterii (argintari) şi colectare fier vechi (spoitori), iar
femeile sunt în general florărese sau activează în
domeniul serviciilor de salubritate urbană. Un număr
semnificativ de romi obţin venituri din munci necalificate, în domeniul colectării deşeurilor.
Dintre persoanele aflate în câmpul muncii cu carte
de muncă, doar 15% sunt femei. Ponderea casnicelor în totalul populaţiei feminine de etnie romă arată
slaba participare a femeii rome pe piaţa muncii. Se
poate afirma că, pe ansamblu, gradul de ocupare a
populaţiei de etnie romă este destul de mic.
Proporţia mare de zilieri, din totalul populaţiei, indică faptul că romii se află într-o situaţie dificilă în ceea
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ce priveşte ocuparea şi, implicit, procurarea veniturilor minime necesare satisfacerii nevoilor de bază.
Veniturile familiilor rome sunt, în general, scăzute
şi sunt asigurate, în special, de bărbaţi, cca. 65% şi,
mai puţin, de femei, cca. 35%. Veniturile nepermanente variază de la un moment la altul, atât ca sursă,
cât şi ca valoare. O ierarhie a surselor de venit pe
care gospodăriile şi-au bazat bugetul scoate în evi-

denţă faptul că cele mai importante venituri provin
din activităţile de zilier, pensii şi alocaţiile copiilor.
Ierarhia continuă cu veniturile pe cont propriu, veniturile din ajutorul social sau reprezentând beneficii
de şomaj, cele din activităţi ocazionale, din comerţ,
afaceri, sau din munca în străinătate.

Analiza SWOT
Puncte forte
Existenţa strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor,
elaborată la nivel naţional şi local.
Legislaţie socială pentru grupuri vulnerabile, inclusiv
romi.
Existenţa centrului de informare şi consiliere pentru
romi în Sectorul 2.
Implicarea activă a reprezentanţilor comunităţii în
legătură cu participarea lor la rezolvarea problemelor
comunităţii.
Existenţa unui grup local de iniţiativă a romilor.
Importanţa deosebită acordată familiei.

Oportunităţi
Crearea unor programe de pregătire la nivel naţional
pentru pregătirea personalului de specialitate.
Programe de pregătire în management de proiect a
reprezentanţilor din administraţia locală (consilieri pe
problemele romilor) şi din partea ONG-urilor.
Populaţie tânără, în formare.
Colaborare bună între instituţiile locale din domeniul
asistenţei sociale şi ONG-urile rome.
Acces la educaţie al tinerilor prin programe dedicate
”Locuri speciale pentru romi” iniţiat de MECT”.
Existenţa programelor educaţionale şi de formare
profesională finanţate prin fonduri UE şi naţionale.
Rata crescută a natalităţii.
Forţa de muncă disponibilă în comunităţile de romi
este ridicată.

Puncte slabe
Nivelul scăzut al veniturilor familiilor de romi.
Lipsa certificatelor de naştere, a cărţilor de identitate
şi a celor de stare civilă.
O parte din meseriile tradiţionale nu mai au căutare
pe piaţa muncii.
Acces redus pe piaţa forţei de muncă datorită lipsei
calificării profesionale.
Condiţii igienico-sanitare de locuit extrem de precare.
Lipsa unui medic de familie şi a asigurărilor medicale
pentru mulţi dintre membrii comunităţilor de romi.
Lipsa actelor de închiriere pentru locuinţă, sau lipsa
actelor de proprietate asupra terenurilor pe care şi-au
construit ilegal locuinţa.
Rata scăzută a şcolarizării.
Nivelul ridicat de infracţionalitate.
Riscuri/ Pericole
Munca la negru.
Lipsa locurilor de muncă adecvate pregătirii şi calificării persoanelor de etnie romă.
Interes scăzut privind participarea la programe de
pregătire profesională.
Fenomenul discriminării.
Creşterea nivelului de infracţionalitate şi delincvenţă
(chiar juvenilă).
Pierderea identităţii culturale prin dispariţia meseriilor
tradiţionale.
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I.1.4

Cultura

Moto: “Lucrurile nu sunt greu de făcut, totul este să
te pui în starea de a le face”
Constantin Brâncuşi
Prezentare
Putem afirma cu certitudine că în arealul bucureştean cele mai vechi zone de locuire umană se află
pe teritoriul Sectorului 2. Zona la care ne referim era
prielnică din cele mai vechi timpuri existenţei unor
colectivităţi umane.
Acest teritoriu din N-E Bucureştiului s-a dezvoltat
concomitent cu celelalte părţi ale întregului. Câteva
exemplificări sunt utile şi necesare. Primele manufacturi, pomenite sub numele de fabrici, au fost înfiinţate în sec. XVIII. Cea mai veche din Bucureşti,
este manufactura de hârtie, pe moşia Fundeni de pe
malul Colentinei, care a funcţionat între 1765-1776.
Sectorul 2 al Capitalei, denumit odinioară (sec.
XIX şi început de XX) sectorul negru al oraşului şi
meritându-şi, din multe puncte de vedere, această
denumire, se bucură azi de existenţa a 109 unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat, dintre care renumitele şcoli şi licee: Cantemir, Centrală de Fete,
Spiru Haret, Iulia Haşdeu, aproape 50 de biserici,
mânăstiri, capele, cea mai veche datând din sec. XVI
(Mânăstirea Plumbuita) şi cea mai nouă din sec. XXI.
Se bucură, de asemenea, de existenţa unor monumente de arhitectură precum: case de târgoveţi din
sec. XVIII, lăcaşuri bisericeşti, aşezăminte boiereşti
precum Casa Lahovari (sec. XIX) realizată de întemeietorul şcolii româneşti de arhitectură, Ion Mincu,
Casa Filipescu (sec. XIX) ridicată după planurile arhitectului francez Louis Blanc (autorul Palatului Ministerului Agriculturii, al clădirii Facultăţii de medicină
etc.), casă actualmente închiriată Ambasadei SUA în
România, palate aidoma celui construit de Grigore al
IV-lea Ghica pe temeliile unei case strămoşeşti, pe
malul Lacului Tei (1822).
I.1.4.1

Infrastructura culturală

Monumente istorice – statui
Sectorul 2 cuprinde un număr destul de însemnat
de statui: cea a lui C. A. Rosetti, unul din fruntaşii
mişcării de la 1848, amplasată în piaţa cu acelaşi
nume, opera sculptorului Wladislaw (Vladimir) Hegel, autor al mai multor lucrări pe teritoriul României

la finele sec. XIX şi începutul sec. XX. La intersecţia Străzii Vasile Lascăr cu străzile Thomas Masarik
(fostă Fucik) şi Batiştei se află monumentul omului
politic Vasile Lascăr, creaţia lui C. Horvath în 1908.
Operă de excepţie este grupul statuar închinat altui
mare om politic G. C. Cantacuzino (1845-1898) realizat la intrarea în Grădina Icoanei, în 1904, de către
Ernest Dubois, figură de seamă a neo-clasicismului
francez. În secolul XX, am menţiona, în primul rând,
statuia lui Theodor Pallady, aflată în curtea Muzeului cu acelaşi nume de pe Strada Spătarului, operă
a marelui Gheorghe Anghel, apoi lucrarea închinată
de Constantin Baraschi neuitatului I. Luca Caragiale, aflată în prezent pe Str. Maria Rosetti, bustul lui
Miguel Cervantes din Piaţa Spaniei, realizat de Ion
Jalea, monumentul „1907” operă a lui Naum Corcescu, ce urmează a fi inaugurat în Piaţa Florilor,
Ştefan Luchian, turnat în beton după sculptura
modelată de Ion Vlad şi amplasat în Parcul Ioanid,
Maternitatea, cioplită în piatră după modelul lui Ion
Vlasiu şi aflată în Grădina Icoanei, bustul lui Iuliu
Maniu şi cel al lui Corneliu Coposu, fruntaşii mişcării ţărăniste – primul aflat în curtea sediului PNŢCD,
din Bdul Carol I, autor Tudor Panait, al 2-lea aflat
pe Str. Batiştei nr. 24 A, autor Gh. Iliescu-Călineşti,
bustul Generalului Andronic, erou naţional armean, aflat în curtea Bisericii Armeneşti, de pe Bdul
Carol I, bustul lui Giuseppe Garibaldi, donat de
statul italian (autor anonim), o serie de sculpturi
consacrate alergătorului olimpic (autor Lelia Zuaf),
discobolului (autor Boris Caragea), atleţilor (autor
Daniel Panait), canotorilor, aflate în incinta complexului Sportiv Dinamo.
În Parcul Tei se află o fântână decorativă, restaurată
în 2002, dar şi lucrări precum “Balade şi legende”,
sculptată în piatră de Geta Caragiu, “I. L. Caragiale”,
realizată tot în piatră, autor necunoscut, “Pasăre”,
realizată în inox şi montată pe un soclu placat cu
travertin, opera sculptorului Constantin Popovici,
iar în Parcul Circului descoperim o lucrare abstractă, executată în piatră, autor Silvia Radu. În curtea
bisericii Popa Soare a fost amplasat, în anul 2004,
bustul filozofului Petre Ţuţea, în viziunea sculptorului Vasile Gorduz.
O categorie aparte o constituie cele 4-5 cruci de
piatră – de sec. XVIII sau XIX – amplasate în diferite
locuri, cu prilejul unor momente istorice de seamă,
cea mai veche, de la intersecţia străzilor Popa Soa-
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re cu Ţepeş Vodă, având o inscripţie cu caractere
chirilice ilizibile. Printre monumentele istorice, cu
mare încărcătură, se află „Halele Obor”, operă a arhitectului Horia Creangă, nepotul marelui povestitor,
cea mai mare piaţă a Capitalei, dată în folosinţă la 1
iulie 1948, în urmă cu aproape 60 de ani.
Clădirile monument istoric din sector sunt foarte
multe la număr, stilul numit naţional sau neo-românesc fiind reprezentat masiv, fără a fi pus însă suficient în valoare, cu toate că întruchipează o sinteză
rafinată, elaborată de-a lungul mai multor generaţii
de arhitecţi, a tot ceea ce a reprezentat un câştig în
arta construcţiei româneşti de-a lungul veacurilor, cu
influenţe din creaţia populară, bizantină şi brâncovenească. La nivelul anului 2000, regăsim un număr
de cca. 360 de astfel de clădiri, dintre care cele mai
relevante sunt: clădiri de tip bloc/vilă situate pe bulevardul Dacia, construite între anii 1900-1945, care
amintesc de ilustre personaje (Ioanid, Vintilă Brătianu, Gr. Cerchez, Perpessicius, Delavrancea, Lahovary, Flechtenmacher, Gh. Marinescu, Ecaterina
Movilă, D. Bolintineanu, Melic).
Teatrele – precum sala „Toma Caragiu” a Teatrului
Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, teatrul Mundi
(actualul teatru Metropolis) şi Teatrul Foarte Mic oferă publicului larg spectacole de înaltă ţinută. Tot în
rândul teatrelor, se cuvine să amintim de construcţia
în aer liber, aidoma celor antice greceşti, cu o capacitate de peste 3.500 de locuri, intitulată „Teatrul
de vară” – înălţată cu prilejul Festivalului internaţional al tinerilor din 1953 şi aflată în incinta Parcului
Naţional (fost 23 August). În prezent nefuncţională
şi într-o stare avansată de degradare, ar putea constitui, cu minime investiţii, o atracţie deosebită atât
pentru locuitorii capitalei, cât şi pentru grupurile de
turişti care aleg Bucureştiul ca destinaţie, devenind,
în scurt timp, un loc instructiv de petrecere a timpului
liber, în sezonul estival.
Circul de Stat se află pe teritoriul Sectorului 2 şi
oferă spectacole de nivel internaţional pentru toate
vârstele.
Bibliotecile de cartier asigură accesul la fondul literar. Numărul acestora, din păcate, descreşte zi cu
zi, în principal din cauza retrocedării caselor naţiona-

lizate sau rechiziţionate abuziv. Multe dintre sediile
Bibliotecii Metropolitane au fost închise, publicului
tânăr, cât şi celui mai vârstnic, limitându-i-se astfel
accesul la literatura clasică şi contemporană, în locaţii apropiate şcolilor sau domiciliului.
Ca o unicitate în domeniu, remarcăm existenţa singurei biblioteci sonore pentru nevăzători şi ambliopi,
situată în zona Mihai Bravu, care permite audierea
materialelor aflate în fondul bibliotecii, facilitând accesul la informaţie, educaţie şi cultură al persoanelor
cu probleme de vedere, constituindu-se, în acelaşi
timp, şi într-un centru de instruire şi perfecţionare,
utilizând facilităţi IT, pentru o mai bună integrare socială şi profesională a acestora.
Ca multe alte biblioteci din ţară, bibliotecile din sector se confruntă cu lipsa fondurilor pentru achiziţia
de cărţi, cu desfăşurarea lentă a procesului de informatizare etc.
Multe dintre bibliotecile publice nu oferă posibilitatea consultării unor informaţii prin intermediul siteurilor proprii, îngreunând astfel procesul de căutare
a ofertelor bibliotecare.
Publicul interesat poate cunoaşte şi aspecte culturale ale altor ţări. Evenimente culturale specifice
Franţei, Spaniei şi SUA pot fi studiate în cadrul Bibliotecii Institutului Francez, Bibliotecii Institutului
Cervantes şi, respectiv Centrului Cultural American,
toate oferind şi posibilitatea accesării electronice a
informaţiilor prin intermediul site-urilor proprii: www.
culture-france.ro, www.cervantes.es, www.bucharest.usembassy.gov.
Muzeele întregesc zestrea culturală a Sectorului
2. Printre cele care fiinţează aici, amintim: muzeul
Theodor Pallady, amenajat într-o frumoasă casă de
sec. XVIII, aflat sub ocrotirea Muzeului Municipiului
Bucureşti, Muzeul Theodor Aman, actualmente în
reparaţii capitale, Muzeul memorial C. I. Nottara, din
B-dul Dacia nr. 51, Muzeul Naţional al Pompierilor
din B-dul Ferdinand, nr. 33 (fostul Foişor de Foc) şi
Muzeul „Vasile Grigore” din Str. Maria Rosetti, nr. 21,
ce adăposteşte o valoroasă colecţie particulară de
pictură, sculptură şi artă decorativă.
Centre culturale – pe teritoriul Sectorului se află un
număr de opt centre în care se desfăşoară activităţi
prilejuite de evenimente artistice, istorice, religioase
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sau tradiţionale, care reunesc cetăţenii de vârste,
naţionalităţi şi categorii sociale diferite.
I.1.4.2

Evenimente culturale

Primăria Sectorului 2 promovează valorile culturale
prin prestigioasa galerie “Dialog”, unde s-au perindat
circa 12 expoziţii de valoare naţională şi internaţională, semnate Wanda Sachelarie Vladimirescu, Florica
Ioan, Ariana Nicodim, Benedict Gănescu, Geo Goidaci, Ion Vlad, s-au aniversat personalităţi precum:
Dan Hăulică, Horia Andreescu, Dan Iordăchescu, au
avut loc primele Târguri de anvergură ale anticarilor
etc.
Evenimente cu caracter repetitiv sunt organizate la
nivelul Sectorului şi de Centrul Cultural Mihai Eminescu. Dintre acestea amintim: Festivalul Naţional
de Creaţie Literară „Mihai Eminescu”, Târgul Moşilor,
Şcoala “Dor”, Târgul de Pâine, Muzica Balcanilor.
I.1.4.3

Personalităţi ale vieţii culturale

De-a lungul timpului numeroase mari personalităţi
ale culturii româneşti au locuit în zona actualului
Sector 2 al Bucureştiului, printre care amintim: Mihai Eminescu care a locuit în Strada Speranţei; Ion
Luca Caragiale (1852-1912) a locuit pe Strada Pitar
Moş nr.15; Generalul Ioan Odobescu (1793-1857)
a avut o mare proprietate, un vast teren, limitat de
străzile Icoanei, Aurel Vlaicu, Dumbrava Roşie, Jean
Louis Calderon, iar Şcoala Centrală de Fete a fost
construită pe proprietatea sa. Fiul său, Alexandru
Odobescu (1834-1895), a locuit în anii 1887-1888
I.1.4.4

pe Strada Clemenţei nr.35, actuala Stradă C. A.
Rosetti. Scriitorul Barbu Ştefănescu Delavrancea
(1858-1918) s-a născut în cătunul Deluţa de odinioară, la 2 aprilie 1858, astăzi Calea Călăraşi nr. 166
(fostă Calea Vergului nr.166), la întretăierea Căii Călăraşi cu Strada Delea Nouă. Sculptorul Gheorghe
Anghel (1904-1966), a locuit pe Strada Vatra Luminoasă, apoi pe Prelungirea Levănţicăi, pe străzile
Popa Soare, Precupeţii Vechi, mare parte din creaţia
sa fiind realizată aici. Dramaturgul Alexandru Davila (1860-1929) a locuit în ultima perioadă a vieţii pe
Strada General Lahovari (actuală Icoanei) la nr. 108,
eseistul, traducătorul, criticul de artă; Petru Comarnescu a locuit pe aceeaşi Str. Icoanei; pictorul Ion
Ţuculescu pe Str. Lizeanu nr. 5 etc.
În prezent, multe dintre aceste case nu mai pot fi
considerate case memoriale, sau nu mai pot fi vizitate ca obiective culturale deoarece au o altă destinaţie
funcţională (restaurante, cabinete medicale etc.), ce
le îndepărtează de adevărata menire culturală. Se
remarcă o insuficientă publicitate a locurilor cu semnificaţie culturală, a caselor memoriale, a străzilor
şi ansamblurilor arhitecturale, cu mare semnificaţie
istorică, devenite celebre în lucrări literare de o deosebită valoare (vezi Mircea Eliade, Mihai Eminescu,
Camil Petrescu).
Se poate afirma că, în prezent, patrimoniul arhitectural şi cultural al Sectorului 2 este aproape complet
neprotejat şi nevalorificat. Scoaterea la iveală a
acestui patrimoniu ar constitui o sursă de prestigiu
importantă, determinând creşterea atractivităţii Sectorului 2 din punct de vedere turistic, contribuind, astfel, implicit şi la dezvoltarea economică.

Analiza SWOT

Puncte forte

Puncte slabe

Reţea reprezentativă a obiectivelor culturale.
Slabă valorificare turistică şi economică a patrimoniuPreocuparea autorităţilor administraţiei locale de do- lui arhitectural.
meniul cultural.
Comunicare deficitară între factorii responsabili în doCel mai mare număr de lăcaşe de cult din Capitală.
meniul cultural.
Număr reprezentativ de obiective culturale specifice Grad avansat de deteriorare a obiectivelor culturale.
stilului arhitectural neo-românesc (sec. XX).
Nu există o strategie în domeniul cultural şi nici finanDesfăşurarea unor evenimente culturale (târguri de ţe destinate culturii.
carte, festivaluri etc.) periodice, sală de expoziţii cu ca- Interes redus al cetăţenilor privind viaţa culturală.
racter permanent (Galeria Dialog).

48

Oportunităţi

Riscuri / Pericole

Parteneriat public privat pentru punerea în valoare şi Competiţia regională la surse de finanţare.
includerea în circuitul turistic a multor monumente de Insuficienta legislaţie în domeniu.
patrimoniu.
Statutul juridic neclar.
Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului Incertitudinea asupra dreptului de administrare a unor
local (proiecte, surse guvernamentale, surse private, obiective culturale.
taxe speciale).
Insuficiente resurse pentru domeniul cultural.
Coexistenţa spaţiului multicultural şi religios, ceea ce
ar permite creşterea coeziunii sociale a comunităţii.
Crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea turistică a obiectivelor culturale existente.

I.2	Obiective
I.2.1

Mediu

I.2.1.1

Obiective generale

- Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi;
- Îmbunătăţirea calităţii apei;
- Gestionarea eficientă a deşeurilor;
- Reducerea poluării aerului şi solului;
- Promovarea problematicii de mediu, educaţia
ecologică şi acţiuni comunitare;
- Utilizarea surselor de energie neconvenţionale.
I.2.1.2

Obiective specifice

Obiective specifice care susţin atingerea obiectivelor generale:
Obiective care maximizează punctele tari
- Susţinerea sistemului de monitorizare integrată a
factorului de mediu “Aer”;
- Extinderea centrelor de colectare a deşeurilor
electrice şi electronice;
- Întreţinerea şi modernizarea echipamentelor şi a
parcului auto al agenţilor responsabili cu derularea
acţiunilor de salubrizare.
Obiective care reduc punctele slabe
- Asigurarea unor surse alternative de alimentare
cu apă a instituţiilor importante (spitale, şcoli) în cazul unor calamităţi naturale (realizarea unor puţuri de
mare adâncime pentru alimentarea cu apă);

- Devierea traficului din anumite zone pe unele artere secundare;
- Plantarea de pomi şi gard viu pe marginea acestora pentru absorbţia noxelor provenite de la autovehicule;
- Avertizarea/ înştiinţarea cetăţenilor cu privire la
metodele de prevenire a poluării aerului şi posibilitatea ca aceştia să se implice mai mult în activităţi
destinate prevenirii poluării aerului;
- Implementarea unui sistem eficient de gestionare
a deşeurilor, bazat pe colectare selectivă şi crearea
unei staţii de transfer, unde deşeurile menajere să
fie depozitate după sortare (sticle, hârtie, carton) şi
valorificarea acestora pentru diferite întrebuinţări;
- Dezvoltarea de programe multianuale pentru informarea cetăţenilor cu privire la problemele de mediu;
- Promovarea utilizării mijloacelor de transport alternative.
Obiective care valorifică oportunităţile
- Realizarea de proiecte pentru accesarea axelor
prioritare ale Programelor Operaţionale;
- Amenajarea de noi spaţii verzi;
- Diversificarea şi continuarea acţiunilor de colaborare între factorii implicaţi în problemele de mediu de
la nivel local;
- Susţinerea implicării ONG-urilor în proiecte de
protecţie a mediului.
Obiective care elimină/ reduc riscurile
- Iniţierea de parteneriate care să conducă la o administrare eficientă;
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- Sistematizarea şi optimizarea transportului prin
introducerea mijloacelor de transport în comun nepoluante (corespunzătoare normelor EURO III);
- Creşterea responsabilităţii generatorilor de deşeuri;
- Identificarea şi aplicarea unor măsuri administrative de reglementare a traficului.

I.2.2

Economic

I.2.2.1

Obiective generale

- Creşterea rolului economic şi social al Sectorului
2 în cadrul regiunii Bucureşti-Ilfov;
- Dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor Sectorului;
- Fluidizarea traficului;
- Valorificarea potenţialului turistic;
- Dezvoltarea serviciilor;
- Dezvoltarea sectorului de construcţii (construcţii
pentru activităţi economice; construcţii de ansambluri rezidenţiale).
I.2.2.2

Obiective specifice

Obiective specifice care susţin atingerea obiectivelor generale:
Obiective care maximizează punctele tari
- Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor publice;
- Promovarea culturii antreprenoriale;
- Promovarea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ şi institute de cercetare;
- Dezvoltarea ofertelor educaţionale conform cerinţelor pieţei muncii.
Obiective care reduc punctele slabe
- Extinderea reţelelor tehnico-edilitare şi în zonele
deficitare;
- Refacerea şi modernizarea patrimoniului arhitectural cu valoare cultural-istorică;
- Promovarea utilizării/ extinderea utilizării tehnologiei informaţionale/ electronice în activităţile economice şi în administraţia publică;
- Valorificarea surselor de energie regenerabilă.

Obiective care valorifică oportunităţile
- Derularea de proiecte în parteneriat public-privat;
- Dezvoltarea sectorului construcţiilor de locuinţe şi
reabilitarea fondului construit existent, în cadrul programelor naţionale;
- Valorificarea patrimoniului arhitectural şi cultural al
Sectorului, în scop turistic;
- Promovarea utilizării tehnologiilor înalte, nepoluante în servicii şi activităţi economice;
- Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru o
mai bună conectare la culoarele de transport naţionale şi europene;
- Dezvoltarea de planuri integrate de regenerare
urbană a zonelor deficitare ale Sectorului;
- Promovarea colaborării cu mediul de afaceri internaţional;
- Promovarea investiţiilor finanţate din fonduri europene şi guvernamentale.

I.2.3

Social

I.2.3.1

Obiective generale

- Protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor;
- Promovarea integrării sociale a persoanelor cu
handicap;
- Combaterea riscurilor de excluziune socială a
persoanelor vârstnice şi creşterea calităţii vieţii acestora;
- Protecţia victimelor violenţei în familie;
- Protecţia socială a persoanelor cu venituri reduse;
- Protecţia populaţiei rrome;
- Dezvoltarea infrastructurii şcolare;
- Asigurarea securităţii în şcoli;
- Asigurarea unui sistem educaţional eficient;
- Dezvoltarea serviciilor de sănătate;
- Îmbunătăţirea calităţii locuirii.
I.2.3.2

Obiective specifice

Obiective specifice care susţin atingerea obiectivelor generale:
Obiective care maximizează punctele tari
- Diversificarea gamei de servicii sociale şi creşterea numărului de beneficiari;
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- Protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor;
- Promovarea integrării sociale a persoanelor cu
disabilităţi;
- Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii şi
prestaţii sociale;
- Dezvoltarea unui sistem educaţional flexibil, eficient, competitiv, adaptat condiţiilor socio-economice.
Obiective care reduc punctele slabe
- Asigurarea numărului de locuri în creşe şi grădiniţe conform nevoilor;
- Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spitalelor
(inclusiv a ambulatoriilor de specialitate) şi dotarea
cu aparatură medicală;
- Reabilitarea unităţilor de învăţământ;
- Infiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice
defavorizate ce vizează crearea unei alternative de
locuire, temporară sau permanentă pentru persoanele vârstnice din sectorul 2, fără locuinţă cu stare
materială precară;
- Înfiinţarea de centre pentru consiliere şi gazduire
a victimelor violenţei în familie.
Obiective care valorifică oportunităţile
- Construirea de locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate destinate închirierii;
- Asigurarea accesului tinerilor la locuinţe;
- Derularea de proiecte în parteneriat;
- Susţinerea pregătirii continue a personalului din
sistemul de asistenţă socială;
- Susţinerea pregătirii continue a personalului din
învăţământ;
- Dezvoltarea unui sistem de spijinire a elevilor cu
capacităţi deosebite;
- Dezvoltarea serviciilor de tip centru de zi pentru
copii şcolari;
- Dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a abandonului şcolar, de îmbunătăţire a rezultatelor, asigurarea accesului egal al tuturor elevilor
din şcolile Sectorului 2 la mijloacele moderne de
învăţământ;
- Atragerea de finanţări pentru modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Obiective care elimină/ minimizează riscurile şi
ameninţările

- Reducerea numărului de persoane asistate social
şi care sunt apte de muncă;
- Asigurarea accesului tinerilor la locuinţe;
- Organizarea de campanii de promovare a unui
mod de viaţă sănătos, cu practicarea sporturilor;
- Organizarea de campanii pentru îndrumarea tinerilor în adoptarea unui regimurilor alimentare sănătoase;
- Construire/ reabilitare săli de sport şi bazine de
înot;
- Derularea de campanii/ evenimente pentru prevenirea discriminării;
- Dezvoltarea de programe pentru diminuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă de înaltă
calificare;
- Derularea programelor de învăţare pe parcursul
întregii vieţi;
- Atragerea prin programe de pregătire şi stimulare
a personalului din sistemul de asistenţă socială.

I.2.4

Romi

I.2.4.1

Obiective generale

- Creşterea nivelului educaţional şi a nivelului de
acces la educaţie;
- Creşterea accesului la servicii de asistenţă medicală şi servicii comunitare;
- Creşterea calităţii vieţii;
- Creşterea accesului pe piaţa muncii.
I.2.4.2

Obiective specifice

Obiective specifice care susţin atingerea obiectivelor generale:
Obiective care maximizează punctele tari
- Diversificarea serviciilor oferite de Centrul de Informare şi Consiliere pentru Romi;
- Abordare integrată a problematicii comunităţii
rome la nivel local;
- Susţinerea acţiunilor propuse de Grupul de Iniţiativă al Romilor Sector 2.
Obiective care reduc punctele slabe
- Creşterea nivelului veniturilor familiale;
- Reducerea gradului de infracţionalitate;
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- Soluţionarea problemelor privind documentele de
identitate şi stare civilă;
- Identificarea unor soluţii pentru includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la
medicul de familie, medicaţie compensată.
Obiective care valorifică oportunităţile
- Creşterea capacităţii şi disponibilităţii pentru participare la procesul educativ;
- Facilitarea accesului pe piaţa muncii;
- Accesarea prin proiecte a programelor de finanţare dedicate comunităţii rome;
- Susţinerea participării la programele naţionale de
educaţie şi formare profesională.
Obiective care elimină/ reduc riscurile
- Eliminarea muncii la negru;
- Intensificarea acţiunilor de prevenire şi control;
- Diminuarea fenomenului de discriminare.

I.2.5

Cultural

I.2.5.1

Obiective generale

- Reabilitarea patrimoniului cultural-istoric;
- Valorizarea patrimoniului cultural-istoric;
- Conştientizarea publicului cu privire la valorile cultural-istorice locale;
- Integrarea acţiunilor culturale în viaţa comunităţii
locale;
- Atragerea de resurse financiare pentru valorificarea moştenirii culturale.
I.2.5.2 Obiective specifice

Obiective specifice care susţin atingerea obiectivelor generale:
Obiective care maximizează punctele tari
- Susţinerea şi promovarea de evenimente culturale;
- Promovarea turistică a obiectivelor culturale reprezentative ale Sectorului;
- Iniţierea de programe de susţinere a lăcaşelor de
cult.
Obiective care reduc punctele slabe
- Crearea unui sistem de evidenţă, de marcare şi de
promovare a patrimoniului cultural;
- Promovarea şi diversificarea acţiunilor culturale
cu caracter de masă;
- Atragerea participanţilor la evenimente;
- Reabilitarea fondului cultural existent;
- Înscrierea obiectivelor culturale în circuite turistice;
- Dezvoltarea de proiecte care să atragă/ utilizeze
fonduri externe şi guvernamentale destinate culturii.
Obiective care valorifică oportunităţile
- Iniţierea de parteneriate public-private pentru valorizarea patrimoniului cultural;
- Valorificarea patrimoniului cultural existent prin
accesarea programelor de finanţare;
- Schimburile de experienţă între diferite organizaţii
culturale naţionale şi internaţionale.
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PARTEA II. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE
II.1	Introducere
Planul Local de Acţiune al Sectorului 2 reprezintă
un document de planificare strategică pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a
Sectorului 2.
Documentul urmăreşte dezvoltarea, pe termen mediu şi lung, a unui set de acţiuni concrete care susţin
protecţia mediului, dezvoltarea economică, protecţia
socială şi promovarea culturii.
Evaluând situaţia actuală şi potenţialul Sectorului
2, şi ţinând cont de principiile unei dezvoltări durabile a acestuia, în Planul Local de Acţiune au fost
incluse propuneri de proiecte conform priorităţilor de
dezvoltare identificate, care să conducă la atingerea
obiectivelor, precum şi măsurile preconizate pentru
rezolvarea problemelor comunităţii.

II.2
Măsuri de întărire a capacităţii instituţionale
Obiectivele dezvoltării durabile a Sectorului 2 nu pot
fi atinse fără aplicarea unor măsuri care să conducă
la consolidarea capacităţii instituţionale.
Implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii la nivelul Primăriei Sectorului 2
reprezintă premise ale performanţei, iar recunoaşterea acesteia este dată de certificarea sistemului
Ca măsuri reprezentative s-au avut în vedere:
A) În anul 2003 a avut loc certificarea Sistemului de
Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2 de către Societatea Română pentru Asigurarea
Calităţii (SRAC) – IQNet (The International Quality
Network) conform cerinţelor standardului SR EN ISO
9001:2001 (ISO 9001:2000), iar în 2006 a fost recertificat tot de către SRAC. Certificatul obţinut atestă
că Primăria Sectorului 2 a documentat, a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001:2001.
Avantajele implementării SMC pentru organizaţie
sunt: satisfacerea cerinţelor clienţilor (cetăţenilor)
– prioritate absolută a administraţiei publice locale;
obţinerea calităţii cu costuri minime – o alocare mai

bună a resurselor materiale şi umane; un instrument
de management, recunoscut internaţional; îmbunătăţirea procesului decizional şi a comunicării; îmbunătăţirea imaginii organizaţiei (prin servicii eficiente
şi eficace).
B) Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului Primăriei Sectorului 2 prin întocmirea Planului
de perfecţionare anual şi respectarea obiectivelor
propuse, în vederea instruirii angajaţilor pentru a
face administraţia publică locală capabilă să îşi îndeplinească funcţiile şi să atingă obiectivele stabilite în
strategiile Guvernului (de informatizare, de reformare a administraţiei publice, de dezvoltare a serviciilor
publice etc.). În acest sens:
- personalul cu funcţii de conducere a participat la
cursuri de perfecţionare având ca tematică «abilităţi
manageriale în administraţia publică» şi «managementul proiectelor».
- persoanele cu funcţie de conducere au absolvit/
sunt în curs de absolvire a unui curs postuniversitar/masterat în domeniul administraţiei publice sau
în alte domenii de interes, conform specificului activităţii desfăşurate;
- participarea personalului la cursuri privind accesarea Fondurilor Structurale (întocmire documentaţie,
scriere de proiecte, implementare), precum şi a unor
cursuri specializate în vederea formării specialiştilor
în management de proiect
- instruirea personalului cu responsabilităţi în domeniul Sistemului Managementului Calităţii certificat
la nivelul Primăriei Sectorului 2;
- personalul de conducere şi execuţie urmează
cursuri şi promovează examenul pentru obţinerea
atestatului de utilizare a PC, recunoscut la nivel european ECDL;
- angajaţii PS2 participă la cursuri de perfecţionare
în domeniul specific atribuţiilor de serviciu, pe teme
din portofoliul Institutului Naţional de Administraţie,
Centrului Regional de Formare Continuă în Administraţia Publică Locală Bucureşti şi al altor firme ce
organizează cursuri în concordanţă cu solicitările şi
nevoile identificate de Primăria Sectorului 2.
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II.3

Proiecţie financiară

Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2005-2009					
DENUMIREA INDICATORILOR
TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI
DIN CAPITAL
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
II. VENITURI DIN CAPITAL
IV. SUBVENŢII
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
A. De capital
B. Curente
TOTAL CHELTUIELI
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANŢA NAŢIONALĂ
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Transporturi
Alte acţiuni economice

mii lei

Cod
indicator
00.01
48.02
00.02
00.03
00.04

REALIZĂRI
2005
292.996
184.612
277.804
269.155
101.947

REALIZĂRI
2006
406.727
253.814
389.872
384.386
149.387

REALIZĂRI
2007
584.093
384.399
528.630
500.034
235.008

PROGRAM
2008
739.338
533.191
698.545
666.908
329.899

PROPUNERI
2009
776.305
559.851
733.472
700.253
346.394

00.05

0

0

6

0

0

00.06

101.947

149.386

235.002

329.899

346.394

00.07

0

1

0

0

0

00.09
00.10
00.11
00.12
00.13
00.14
00.15
00.17
00.18

58.319
104.411
4.478
8.649
710
7.939
7.770
7.422
7.422

74.917
150.104
9.978
5.486
529
4.957
7.967
8.888
8.888

80.224
168.108
16.694
28.596
1.284
27.312
7.907
47.556
47.556

105.113
196.006
35.890
31.637
500
31.137
10.000
30.793
30.793

110.369
205.806
37.685
33.219
525
32.694
10.500
32.333
32.333

00.19
00.20
49.02
50.02
51.02
54.02
55.02
59.02

0
7.417
289.778
26.997
22.907
0
4.090
496

333
8.555
332.349
27.728
19.620
1.209
6.899
12.076

22.526
25.030
509.446
74.474
55.819
3.424
15.231
16.529

6.511
24.282
739.338
102.825
53.311
4.880
44.634
18.135

6.837
25.496
776.305
107.966
55.977
5.124
46.866
19.042

60.02
61.02
64.02
65.02
66.02
67.02
68.02
69.02

304
192
200.226
132.226
494
22.755
44.751
45.697

494
11.582
236.018
133.216
1.543
41.761
59.498
46.704

559
15.970
349.889
181.537
11.366
75.212
81.774
49.622

743
17.392
504.949
247.966
12.229
144.860
99.894
79.369

780
18.262
530.196
260.364
12.840
152.103
104.889
83.337

70.02
74.02
84.02
87.02

6.592
39.105
15.871
491

6.074
40.630
9.823
0

1.549
48.073
18.932
0

5.343
74.026
34.060
0

5.610
77.727
35.763
0
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II.4	Obiective specifice şi proiecte identificate
II.4.1

Mediu

Nr. Obiectiv
Crt.
1.
Obiectiv 1
Creşterea suprafeţelor
de spaţii verzi

2.

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 1
Reamenajarea,
extinderea şi
ameliorarea
calităţii spaţiilor
verzi

1. Introducerea unui sistem de reinventariere şi de marcare a arborilor
2. Amenajarea zonelor verzi din ansambluri de locuinţe şi grădini publice în cvartaluri
de locuinţe (Colentina, Tei, Pantelimon)
3. Reamenajarea tuturor suprafeţelor degradate care au avut destinaţia iniţială de
spaţii verzi (scuaruri, parcuri, platbande)
4. Realizarea unui sistem de pază şi monitorizare şi montarea sistemelor de irigaţii
moderne, în parcurile şi zonele verzi reabilitate (20 parcuri)
5. Întreţinere şi modernizare parcuri:
- Parc Tei (85.118 m.p.)
- Parc Naţional (67.740 m.p.)
- Parc Morarilor (112.792 m.p.)
- Parc Florilor (37.700 m.p.)
- Parc Plumbuita (316.471 m.p.)
- Parc Motodrom (37.997 m.p.)
6. Reabilitarea parcurilor:
- Petricani
- Ottoi Călin
- Ciurea
- Nichita Stănescu
- Bozioru
- Poiana cu Aluni
7. Program de întreţinere a zonelor verzi
8. Amenajare locuri de joacă
1. Programe anuale de plantări
2. Introducerea unor perdele verzi de protecţie în interiorul zonelor rezidenţiale
3. Înlocuirea exemplarelor uscate sau în declin biologic, cu exemplare tinere din specii
rezistente la condiţiile de microclimat urban

Măsura 2
Creşterea densităţii
arborilor în Plantaţiile de aliniament
şi reabilitarea celor
existente
Măsura 3
Protecţia şi conservarea spaţiilor verzi
pentru menţinerea
biodiversităţii
Obiectiv 2
Măsura 1
Îmbunătăţirea calităţii Reabilitarea şi
apei
extinderea la nivelul
întregului teritoriu al
Sectorului a reţelelor
de captare, transport
şi distribuţie a apei
potabile, dotarea
zonelor riverane acumulărilor existente în
sector cu infrastructura necesară
preluării şi conducerii
separate a apelor
uzate menajere

1. Cartografierea suprafeţelor spaţiilor verzi şi a terenurilor degradate
2. Construirea bazei de date pentru suprafeţele identificate şi realizarea unui flux
informaţional între instituţiile responsabile: PS2, Poliţia Comunitară, ADP, ARPM, APM
Bucureşti
1. Extinderea reţelelor de apă şi canalizare:
ZONA RAMURI TEI:
Reţele apă: 746 m
Reţele canalizare: 1.871,5 m
Total: 2.617,5 m
ZONA GHICA – GHERASE:
Reţele apă: 313 m
Reţele canalizare: 2.240 m
Total: 2.553 m
ZONA BAICULUI 1:
Reţele apă: 1.063 m
Reţele canalizare:1.283 m
Total: 2.346 m
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri

Măsura 2
Reducerea emisiilor
industriale şi a nivelului poluării generate
de agenţii economici
Mãsura 3
Monitorizarea apelor
de suprafaţă şi
ecologizarea zonelor
din jurul acumulărilor
din Sector

Proiecte propuse
ZONA BAICULUI 2:
Reţele apă: 1.080 m
Reţele canalizare: 1.347 m
Reţele pluviale: 1.030 m
Total: 3.457 m
ZONA BAICULUI 3:
Reţele apă: 1.575 m
Reţele canalizare: 2.411 m
Reţele pluviale: 1.658 m
Total: 5.644 m
ZONA FLOREASCA:
Reţele apă: 966 m
Reţele canalizare: 1.827 m
Reţele pluviale: 1.964 m
Total: 4.757 m
ZONA PANTELIMON – FUNDENI:
Reţele apă: 1.598 m
Reţele canalizare: 1.837 m
Reţele pluviale: 769 m
Total: 4.204 m
ZONA PANTELIMON:
Reţele apă: 1.055 m
Reţele canalizare: 972 m
Reţele pluviale: 265 m
Total: 2.292 m
ZONA BACILA 1:
Reţele apă: 920 m
Reţele canalizare: 1.397 m
Reţele pluviale: 797 m
Total: 3.114 m
ZONA BACILA 2:
Reţele apă: 2.721 m
Reţele canalizare: 2.833 m
Reţele pluviale: 2.289 m
Total: 7.843 m
2. Înlocuirea reţelelor telescopice de apă
3. Separarea reţelelor de ape pluviale de cele menajere
4. Asigurarea unor surse alternative de alimentare cu apă potabilă pentru spitale,
instituţii ale administraţiei locale, unităţi de învăţământ, obiective cu rol decisiv în cazul
unor calamităţi naturale sau sociale, pentru tratarea şi adăpostirea sinistraţilor şi/sau
a victimelor
1. Intensificarea măsurilor de control privind calitatea apelor uzate evacuate de agenţii
economici

1. Amplasarea unor sisteme automatizate de monitorizare a apelor (nivel, parametri
fizico-chimici etc.), pentru raportarea acestor parametri cu frecvenţă ridicată
2. Realizarea unei campanii pentru educaţia civică a populaţiei riverane privind
problema deşeurilor aruncate în cursurile de apă, inclusiv în zona de protecţie
3. Reabilitarea ecologică a lacurilor pe râul Colentina (Lacul Tei şi Pantelimon 1),
proiect iniţiat de PMB
4. Reabilitarea ecologică a lacurilor (Plumbuita, Fundeni, Dobroieşti)
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Nr. Obiectiv
Crt.

3.

4.

5.

6.

Măsuri

Proiecte propuse

5. Ecologizarea zonei Cimitir Mărcuţa - Str. Aurului - Şos. Dobroieşti, prin efectuarea
unor lucrări de taluzare, terasare, consolidare, precum şi plantarea diferitelor specii de
arbori pentru crearea unei zone verzi multietajate
Obiectiv 3
Măsura 1
1. Dezvoltarea sectorului local de gestionare a deşeurilor reciclabile (achiziţionarea şi
Gestionarea eficientă Promovarea şi dezinstalarea sistemelor de colectare selectivă la unităţi de învăţământ)
a deşeurilor
voltarea sistemului
2. Dezvoltarea sectorului local de gestionare a deşeurilor reciclabile (achiziţionarea
de colectare selecşi instalarea sistemelor de colectare selectivă la asociaţii de locatari/proprietari şi
tivă a deşeurilor,
locuinţe unifamiliale)
atât de la utilizatorii
3. Dezvoltarea sectorului local de gestionare a deşeurilor reciclabile (achiziţionarea şi
casnici cât şi de la
instalarea sistemelor de colectare selectivă la unităţi sanitare)
cei industriali
4. Înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor electrice şi electronice (in construcţie)
Măsura 2
1. Recuperarea deşeurilor de ambalaje de către producători
Reducerea/ reutiliza- 2. Stimularea utilizării ambalajelor ecologice
rea deşeurilor
3. Implementarea unui program de prelucrare prin mărunţire mecanică a deşeurilor
vegetale rezultate în urma lucrărilor de toaletat şi defrişat arbori
Obiectiv 4
Măsura 1
1. Fluidizarea traficului prin ridicarea maşinilor abandonate
Reducerea poluării
Identificarea şi apli2. Stimularea transportului cu mijloace nepoluante, prin amenajarea de piste pentru
aerului datorate
carea unor măsuri
biciclete
traficului rutier
administrative de
3. Prevederea unor trasee dedicate transportului în comun
fluidizare a traficului
4. Montarea de panouri în puncte din Sectorul 2 cu circulaţie intensă, care să transmită informaţii cetăţenilor şi să indice la orice moment calitatea aerului
Obiectiv 5
Măsura 1
1. Acţiuni în parteneriat cu agenţii economici pentru colectare de deşeuri electrice şi
Promovarea proble- Realizarea şi susţielectronice
maticii de mediu,
nerea parteneriatelor 2. Acţiuni de ecologizare în spaţii publice
educaţia ecologică şi pentru proiectele de
acţiuni comunitare
mediu
Măsura 2
1. Campanie de conştientizare a problemelor de mediu în licee şi şcoli
Promovarea şi
2. Campanie de conştientizare a problemelor de mediu la nivelul populaţiei din sector
extinderea programe- 3. Campanii de informare a comunităţii cu privire la beneficiile recuperării, reciclării şi
lor şi campaniilor de valorificării anumitor tipuri de deşeuri
informare şi conştientizare publică
Măsura 3
1. Modernizarea adăpostului pentru câinii comunitari din Sectorul 2 (situat în Comuna
Îmbunătăţirea situaţi- Cernica – Sat Tânganu)
ei câinilor comunitari 2. Amenajarea de locuri de joacă pentru animale de companie
3. Intensificarea măsurilor pecuniare pentru proprietarii de animale care nu respectă
legislaţia în vigoare
Obiectiv 6:
Măsura 1
1. Utilizarea energiei solare pentru preluarea producerii de energie termică pentru
Utilizarea surselor de Identificarea resurîncălzirea apei în blocurile cu locuinţe sociale
energie neconvenţi- selor de producere a 2. Impunerea amplasării de panouri solare pe terasele construcţiilor noi, inclusiv pe
onală
energiei verzi
cele reabilitate
3. Introducerea iluminatului pe timp de noapte în parcuri, din surse de energie solară
4. Aplicaţie privind iluminarea cu sisteme solare fotovoltaice a clădirilor de patrimoniu,
a obiectivelor istorice şi a statuilor din Sectorul 2
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II.4.2

Economic

Nr. Obiectiv
Crt.
1.
Obiectiv 1
Creşterea rolului
economic şi social al
Sectorului 2 în cadrul
regiunii BucureştiIlfov

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 1
1. Pasaj suprateran Şos. Petricani intersecţie cu calea ferată Bucureşti – Constanţa
Îmbunătăţirea infra2. Construirea şoselei de-a lungul căii ferate Bucureşti – Constanţa
structurii de transport 3. Supralărgire profil transversal Şos. Colentina, conform P.U.Z. Sector 2
regionale
4. Pasaj suprateran intersecţie Şos. Andronache cu Şos. Ştefăneşti (intersecţie cu
calea ferată)
5. Pasaj subteran Petricani x Fabrica de Glucoza ieşire autostrada Bucureşti – Braşov
cu sens giratoriu la sol – propunere scurtare traseu tramvai cu capăt de linie la Parcul
Tei, inclusiv parcaje subterane
6. Pasaj Suprateran – Str. Barbu Văcărescu x Şos. Pipera cu supralărgirea Şos.
Pipera – obiectiv în derulare
Măsura 2
1. CASCADE PARK PLAZA – turn 5S+P+18-19E, Str. Dinu Vintilă 11
Sprijinirea dezvoltării 2. S.C. CONECT S.A. – ansamblu 5 clădiri birouri: 4 tronsoane 2S+P+8E şi un turn
mediului de afaceri
2S+P+21E, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10 A x Str. Fabrica de Glucoza nr. 21
local şi regional
3. S.C. PBT INVEST S.R.L. – clădire birouri 3S+P+13E Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8
4. S.C. BVB REAL ESTATE S.R.L. – clădire de birouri 4S+P+8E+15E Str. Barbu
Văcărescu nr. 301-311
5. S.C. PROMOIMOB DEVELOPMENT S.R.L. “Gemini” – centru de afaceri – 2 turnuri
5S+P+22E Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144
6. S.C ISPE S.A – clădire birouri 2S+P+11E şi garaj, Bd. Lacul Tei nr. 1-3
7. S.C. NUSCO IMOBILIARA S.R.L – clădire birouri 3S+P+18E Şos. Pipera nr. 42
8. Crearea unui centru de servicii integrate pentru IMM-uri
9. Înfiinţarea registrului de evidenţă a incidentelor comerciale, inclusiv în colaborare
cu administraţiile financiare
10. Organizarea de expoziţii de promovare a firmelor din Sectorul 2
11. Constituirea unor baze de date comerciale privind firmele cu activitate în industrie,
comerţ şi servicii
Măsura 3
1. Înfiinţarea unei pieţe de gross cu produse agro-alimentare
Promovarea
2. Centru de transfer tehnologic
dezvoltării durabile
3. Centru de consultanţă pentru agenţii economici
a zonelor învecinate
4. Centru de consultanţă agricolă
Sectorului 2
Măsura 4
Actualizarea
PUZ-ului Sectorului
2 şi reconfigurare
funcţională a unor
zone

Mãsura 5
Reducerea disparităţilor de dezvoltare
economică între
diferite zone ale Sectorului

1. Realizarea P.U.Z., incluzând perspectiva Bucureşti – zonă metropolitană
2. Crearea unei bănci de date urbane prin utilizarea G.I.S.-ului
3. Reconversie funcţională a platformei din Şos. Vergului – Filatura Română, prin
documentaţii de urbanism (P.U.Z. Sector şi P.U.D.-uri)
4. Reconversie funcţională a platformei din Şos. Colentina – Fabrica de ţevi sudate,
prin P.U.Z.
5. Reconversie funcţională a platformei din Str. Ziduri Moşi – fabricile Aversa şi Prod
Plast
6. Reconversie funcţională a platformei din zona industrială Baicului – Electronicii
7. Reconversia Gării de Est şi a zonei aferente triajului, în muzeu/ centru cultural şi
parc cu transformarea căii de rulare în arteră carosabilă şi, ca alternativă, păstrarea
funcţiunii cu modernizarea sistemului de transport şi introducerea căii de rulare în
subteran, de la Gara de Est până la intersecţia cu calea ferată Bucureşti – Constanţa
– traseu metrou
1. Includerea în P.U.Z.-ul Sectorului a unor funcţiuni economice (industrie, comerţ şi
servicii) în zone cu deficit de dezvoltare economică
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 6
Îmbunătăţirea
funcţională a zonelor
cu activităţi economice prezente şi de
perspectivă (prin
crearea de facilităţi
funcţionale pentru
accesul forţei de
muncă)

1. Pasaj subteran/ suprateran intersecţie Str. Vergului cu Şos. Pantelimon corelat cu
viitorul traseu al metroului, inclusiv parcaje subterane
2. Supralărgire profil transversal Şos. Fundeni, creare artere locale, conform P.U.Z.
3. Supralărgire profil transversal Bd. Dimitrie Pompeiu, conform P.U.Z.
4. Supralărgire profil transversal Str. Maior Băcilă, conform P.U.Z. Sector 2
5. Prelungire Str. Nicolae Cânea – pentru rezolvarea problemelor de trafic prin
fluidizarea circulaţiei pe Şos. Colentina – supralărgire şi străpungere până la şoseaua
adiacentă căii ferate
6. Supralărgire profil transversal Str. Fabrica de Glucoză şi creare artere locale,
conform P.U.Z. Sector 2
1. Reabilitarea şi modernizarea complexului Stadionului Naţional Lia Manoliu (finanţat
din Fondul Naţional de Dezvoltare şi Bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti
2. Agrementare zonă limitrofă Complex Sportiv Naţional Lia Manoliu

Măsura 7
Construcţii/ Modernizare obiective de
interes naţional
Mãsura 8
Promovarea culturii
antreprenoriale

Măsura 9
Construcţii, modernizări şi amenajări
pieţe agroalimentare
2.

Obiectiv 2
Dezvoltarea sectorului de construcţii

Măsura 1
Construirea de noi
locuinţe

1. Diversificarea serviciilor în centrele de informare ale Camerei de Comerţ şi Industrie
2. Realizarea unor centre pilot de antreprenoriat, în parteneriat cu unităţile de învăţământ
3. Diversificarea şi perfecţionarea serviciilor de asistenţă pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor
4. Stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor din învăţământul liceal şi universitar
(inclusiv prin realizarea unor ghiduri practice)
5. Organizarea de cursuri pentru IMM privind administrarea afacerilor
6. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională şi absorbţie a tinerilor instituţionalizaţi
7. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul managerilor femei
1. Construirea Pieţei Obor (parteneriat public-privat)
2. Construirea Pieţei Aghireş (parteneriat public-privat)
3. Construirea Pieţei Baicului (parteneriat public-privat)
4. Amenajări pieţe volante în zone cu densitate mare de populaţie
1. Ansamblul rezidenţial – CENTRAL RESIDENTIAL PARK – ansamblu de locuinţe
şi servicii în Str. Dinu Vintilă nr. 6B (constând în 458 de apartamente, 805 locuri de
parcare, 10.000 m.p. de zone verzi, club, spaţii comerciale, servicii)
2. Ansamblul de locuinţe şi birouri PLANORAMA – în Şoseaua Gherase nr. 118
(actual Str. Doamna Ghica nr. 32B) (constând în 1.120 de apartamente, 800 de locuri
de parcare, 4.500 m.p. de zone verzi, club, spaţii comerciale)
3. Ansamblul rezidenţial ROSE GARDEN în Şoseaua Colentina nr. 16 (constând în
908 apartamente, 800 de locuri de parcare, 5.000 m.p. de zone verzi, spaţii comerciale)
4. Complexul rezidenţial EMERALD, situat în Strada Tuzla nr. 9-7 (fost nr. 39) (constând în 281 de apartamente, 486 de locuri de parcare, 2.000 m.p. spaţii verzi)
5. Ansamblul rezidenţial şi servicii situat în Şos. Dobroeşti nr. 3-7 (constând în 125 de
apartamente, 167 de locuri de parcare, 5.000 m.p. spaţii verzi)
6. Ansamblul rezidenţial şi servicii CONDOMINIUM TEI situat în Str. Chefalului nr. 1113 (constând în 496 de apartamente, 705 locuri de parcare, 19.000 m.p. spaţii verzi,
spaţii comerciale)
7. SC ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP SRL situat în Strada Dobroeşti nr. 47
(fost Şos. Fundeni nr. 48) (constând în 108 apartamente, 81 de locuri de parcare,
2.000 m.p. spaţii verzi)
8. S.C. COPPER BEECH CAPITAL S.R.L. – Strada Fabrica de Gheaţă nr. 1 (constând în 156 de apartamente, 169 parcaje, 2.000 m.p. spaţii verzi)
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri

Proiecte propuse
9. Ansamblul rezidenţial LAKELAND RESIDENCE – Str. Fabrica De Gheaţă nr.1,
lot 1 – construire imobil locuinţe 3S+P+M+10E+12E-14 retras (constând în 144 de
apartamente, 160 parcaje, 900 m.p. spaţii verzi)
10. Ansamblul rezidenţial PENINSULA – Heliade între Vii situat pe peninsula Heliade
între Vii (constând în 2.600 apartamente, 3.590 locuri de parcare, 33.000 m.p. zone
verzi, grădiniţă, club, spaţii comerciale)
11. Ansamblul rezidenţial VIVENDA RESIDENCIAS (Hercesa) situat în Strada Baia de
Aramă nr. 1 şi Şos. Morarilor – Str. Baia de Aramă (constând în 1.400 de apartamente, 1.600 locuri parcare, spaţii comerciale, locuri joacă pentru copii)
12. Complexul rezidenţial TEI LAKE situat în Şos. Petricani nr.1 (constând în 224 de
apartamente, 403 parcaje, 7.500 m.p. spaţii verzi, alimentaţie publică, servicii, spaţii
comerciale)
13. OBOR TOWERS S.R.L. situat în Str. Avrig nr. 10 – 2S+P+10E-14E (constând în
121 de apartamente, 135 parcaje, 300 m.p. spaţii verzi)
14. Ansamblul rezidenţial DELEA VECHE – Str. Delea Veche nr.24 (1 bloc locuinţe
2S+P+9-10-11-12Er, 2 blocuri locuinţe 2S+P+7E+9Er, 1 bloc birouri 2S+P+3E, totalizând 193 de apartamente, 267 parcaje , 900 m.p. spaţii verzi)
15. Ansamblul rezidenţial – FABRICA DE GLUCOZĂ în Strada Fabrica de Glucoză
nr. 6-8 (constând în 5.000 de apartamente, 967 locuri de parcare, 145.000 m.p. zone
verzi, biserică, grădiniţă, club, spaţii comerciale)
16. S.C. DIAMOND DEVELOPMENT S.R.L. – Şos. Fabrica de Glucoză nr. 9-11,
lot 1 (se vor construi: un imobil de birouri cu regim de înălţime 2S+P+6E şi două
imobile de locuinţe 2S+P+14E constând în 488 de apartamente, 600 parcaje, 1.300
m.p. spaţii verzi)
17. Complexul rezidenţial în Strada Fabrica de Gheaţă nr. 1
18. Complexul rezidenţial intr. Gherghiţei nr. 9 şi 9A (constând în 10 blocuri turn
P+15E legate la nivelul parterului, 1 corp P+2E-4E)
19. Complexul rezidenţial Şos. Dobroeşti nr. 27A (3 corpuri de legătură 2S+P+4E, 5
turnuri 2S+P+14E, totalizând 655 de apartamente, 1.378 parcaje subterane, 12.800
m.p. spaţii verzi)
20. Ansamblul de locuinţe Maior Băcilă (ANL)
21. Parcul rezidenţial MANHATTAN-UL BUCUREŞTEAN va fi ridicat pe Şoseaua
Petricani numerele 128-154 (6.800 de apartamente)
22. Ansamblul de locuinţe şi centru de afaceri zona Barbu Văcărescu - Gh. Ţiţeica
- Ramuri Tei (hotel, alimentaţie publică, birouri, servicii, locuinţe)
23. Complexul rezidenţial LACUL DOBROEŞTI situat în Şos. Dobroeşti – Şos. Fundeni – Lac Dobroeşti (650 de apartamente)
24. Ansamblul rezidenţial FROTTIEREX situat în Strada Lacul Tei nr. 17
25. Ansamblul de locuinţe, complex comercial cu servicii şi birouri situat în Strada
Pierre de Coubertin nr. 3-5 x Şos. Pantelimon (Electroaparataj)
26. Imobilul cu destinaţie mixtă – birouri şi hotel situat în Bulevardul Dacia nr. 157 colţ
cu Str. Mihai Eminescu nr. 256 (cu regim de înălţime 4S+P+10E-15)
27. Ansamblul rezidenţial cu locuinţe individuale sau colective situat în Strada Baicului
nr. 51
28. Ansamblul rezidenţial Şos. Fundeni – Lac Fundeni (imobile S+P+6E de-a lungul
Şos. Fundeni şi P+2E+M spre lac)
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri
Măsura 2
Reabilitarea fondului
de locuinţe existent,
prin Programul de
reabilitare termică a
blocurilor de locuinţe

3.

Obiectiv 3
Valorificarea potenţialului turistic

4.

Obiectiv 4
Dezvoltarea
echilibrată a tuturor
zonelor Sectorului

5.

Obiectiv 5
Fluidizarea traficului

Proiecte propuse

1. Reabilitarea termică a blocurilor:
- Bl. 30 Şos Stefan cel Mare nr.36
- Bl. G. Şos. Iancului nr. 128
- Bl. 48 Sc.1 Calea Mosilor nr. 298
- Bl. 432 Sc.A şi Sc. B – Str. Ritmului nr. 14
- Bl. 13B – Str. Grigore Moisil nr. 1
- Bl 17 Bd. Lacul Tei nr. 126-128
- Bl 18 Bd. Lacul Tei nr. 126-128
- Bl. Şos. Pantelimon nr. 354
2. Elaborarea documentaţiilor pentru 34 blocuri
Măsura 1
1. Realizarea unui centru pilot de informare turistică pentru Sectorul 2
Promovarea potenţi- 2. Elaborarea Strategiei de valorizare turistică şi de agrement a lacurilor din Sectorul 2
alului turistic
3. Valorizarea ambientală, în scop turistic şi de agrement, a lacurilor de pe râul
Colentina, din Sectorul 2
Măsura 2
1. Reabilitarea Patrimoniului Istoric şi Cultural Calea Moşilor Vechi şi transformarea în
Refacerea şi dezvol- zonă pietonală
tarea zonelor istorice, 2. Reabilitarea Patrimoniul Istoric şi Cultural şi restructurarea urbană a zonei Plumbuia clădirilor aflate în
ta – zonă cu monument istoric, cea mai veche mănăstire
patrimoniul istoric,
3. Valorizarea ambientală a zonei Foişorul de Foc
renovarea faţadelor
Măsura 1
1. Regenerarea urbană a zonei Baicului
Regenerarea urbană 2. Regenerarea urbană a zonei peninsula Petricani - Steaua Roşie - Str. Şipca
a zonelor degradate 3. Dezvoltarea urbană a zonei Dobroeşti
4. Regenerarea urbană a zonei Creangă
Măsura 2
1. Dezvoltarea urbanistică a cartierului Floreasca
Reabilitarea şi valori- 2. Dezvoltare urbanistică a cartierului Tei – Dna Ghica
ficarea arhitecturală
şi ambientală a cartierelor de locuinţe
Măsura 3
1. Reabilitarea sistemului rutier – 286 de străzi din Sectorul 2
Modernizarea şi
2. Reabilitarea sistemului rutier – 58 de alei din Sectorul 2
reabilitarea sistemului rutier
Măsura 4
1. Complex de reabilitare urbanistică a străzilor reprezentative ale Sectorului (Calea
Modernizarea arhiMoşilor, Şt. Cel Mare, Eminescu, Carol, Ferdinand, Pantelimon, Colentina, Fundeni,
tecturală a principa- Mihai Bravu
lelor bulevarde, în
concordanţă cu cele
din marile metropole
europene
Măsura 1
1. Străpungere Str. Doamna Ghica – Pantelimon – pentru fluidizarea circulaţiei şi simModernizarea
plificarea traseelor, Str. Doamna Ghica va fi prelungită până la complexul Delfinului
principalelor artere
de circulaţie
Măsura 2
1. Reabilitarea pasajului Muncii – realizare estacade pentru fluidizarea circulaţiei
Construirea pasajelor tramvaiului pe direcţia Mihai Bravu
sub/ supraterane
2. Pasaj subteran pe Inelul Central al Municipiului Bucureşti – Şos. Mihai Bravu intersecţie cu Str. Vatra Luminoasă, cu sens giratoriu la sol, inclusiv parcaje subterane
3. Pasaj subteran pe Inelul Central al Municipiului Bucureşti – Şos. Mihai Bravu intersecţie cu Şos. Iancului, cu sens giratoriu la sol, inclusiv parcaje subterane
4. Pasaj subteran pe Inelul Central al Municipiului Bucureşti – Şos. Mihai Bravu intersecţie cu Bd. Ferdinand, cu sens giratoriu la sol, inclusiv parcaje subterane
5. Pasaj subteran pe Inelul Central al Municipiului Bucureşti – Şos. Ştefan cel Mare
intersecţie cu Str. Lizeanu, cu sens giratoriu la sol – legătură cu Pasajul Obor, inclusiv
parcaje subterane
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri

Măsura 3
Rezolvarea intersecţiilor

Măsura 4
Construirea parcărilor supraterane
etajate şi subterane,
inclusiv parcări de
reşedinţă

6.

Obiectiv 6
Diversificarea
serviciilor

Proiecte propuse
6. Pasaj subteran pe Inelul Central al Municipiului Bucureşti – Şos. Ştefan cel Mare
intersecţie cu Str. Barbu Văcărescu, şi Calea Floreasca, cu sens giratoriu la sol,
inclusiv parcaje subterane
7. Pasaj subteran/ suprateran intersecţie Bd. Basarabia cu Str. Morarilor şi Şos.
Vergului, corelat cu viitorul traseu al metroului, inclusiv parcaje subterane
8. Pasaj subteran/ suprateran intersecţie Şos. Pantelimon cu Şos. Fundeni, inclusiv
parcaje subterane
9. Pasaj subteran/ suprateran intersecţie Şos. Pantelimon cu Bd. Chişinău, inclusiv
parcaje subterane
1. Construirea de pasarele metalice demontabile (cu caracter provizoriu), pentru
preluarea traficului
2. Sens giratoriu intersecţie Str. Barbu Văcărescu cu Str. Gheorghe Ţiţeica
3. Sens giratoriu intersecţie Str. Barbu Văcărescu cu Str. Fabrica de Glucoză
4. Sens giratoriu intersecţie Str. Doamna Ghica cu Str. Heliade între Vii – P.U.Z.
aprobat P.M.B.
5. Descărcare trafic din Str. Dimitrie Pompeiu şi Str. Gara Herăstrău în Str. Barbu
Văcărescu – P.U.Z. aprobat P.M.B.
6. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Mihai Bravu cu Str. Vatra Luminoasă
7. Sens giratoriu în intersecţia Mihai Bravu cu Şos. Iancului
8. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Mihai Bravu cu Bd. Ferdinand
9. Sens giratorâu în intersecţia Str. Lizeanu cu Şos. Ştefan cel Mare
10. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Ştefan cel Mare cu Str. Barbu Văcărescu
11. Sens giratoriu în intersecţia Ştefan cel Mare cu Calea Floreasca
12. Sens giratoriu în intersecţia Bd. Basarabia cu Şos. Morarilor şi Şos. Vergului
13. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Pantelimon cu Şos. Vergului
14. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Pantelimon cu Şos. Fundeni
15. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Pantelimon cu Bd. Chişinău
16. Sens giratoriu în intersecţia Şos. Fundeni cu Şos. Colentina
17. Sens giratoriu în intersecţia Str. Petricani cu Str. Fabrica de Glucoză – ieşire
autostrada Bucureşti- Braşov
18. Sens giratoriu în intersecţia Barbu Văcărescu – Pipera
1. Realizarea de parcaje etajate în următoarele locaţii:
- Str. Armenească nr. 1
- Str. Avrig
- Str. Cislău
- Aleea Dobrina
- Str. Carei
- Str. Luncşoara
- Piaţa Obor
- Aleea Circului
2. Amenajarea de parcaje rezidenţiale (se vor asigura până în anul 2012 cca 14.050
locuri de parcare)
3. Construirea unei parcări supraterane şi a unui spaţiu de recreere între Str. Maşina
de Pâine şi Şos. Colentina (13.065 m.p., 356 locuri de parcare)
1. Obţinerea certificatelor fiscale prin intermediul Internetului
2. Utilizarea semnăturii electronice pentru depunerea declaraţiilor de către contribuabili şi transmiterea de acte administrative fiscale
3. Comasarea activităţii DVBL într-un punct central
4. Reorganizarea modului de oferire a serviciilor către contribuabili
5. Diversificarea serviciilor de informare a cetăţenilor privind activitatea instituţiilor
publice
6. Realizarea unui sistem de informare şi de sondare a opiniilor populaţiei pe probleme ale administraţiei, bazat pe tehnologia internetului
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II.4.3

Social

Nr. Obiectiv
Crt.
1.
Obiectiv 1
Protecţia şi promovarea drepturilor
copiilor şi tinerilor

2.

Măsuri

Măsura 1
Dezvoltarea serviciilor de asistare şi
găzduire pentru copii
Măsura 2
Asigurarea unor locuinţe de tranzit pentru
cuplurile mamă-copil
la părăsirea centrelor
maternale
Măsura 3
Asigurarea unor
soluţii alternative de
supraveghere temporară, pentru copiii din
sistemul de asistenţă
maternală
Măsura 4
Activităţi pentru
prevenirea situaţiilor
de abuz, neglijare şi
exploatare a copilului
Măsura 5
Facilitarea continuării
studiilor pentru tinerii
care beneficiază de
protecţie socială
Măsura 6
Dezvoltarea sistemului de educaţie
timpurie
Măsura 7
Asigurarea protecţiei
şi asistenţei pentru
copiii şi tinerii străzii
Măsura 8
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor
sociale şi a activităţilor în domeniul
protecţiei copilului
Obiectiv 2
Măsura 1
Promovarea integrării Crearea/ dezvoltarea
sociale a persoanelor unei reţele de insticu handicap
tuţii care să asigure
creşterea calităţii
vieţii şi integrarea
persoanelor cu
handicap

Proiecte propuse
1. Complex de terapie ocupaţională – extinderea Centrului „Neghiniţă”
2. Centre de zi, în unităţi de învăţământ, pentru copiii şcolari Şcoala Gen. Nr. 25,
Şcoala Gen. Nr. 26, Şcoala Gen. Nr. 4, Şcoala Gen. Nr. 58
1. Împreună – achiziţionarea a 3 locuinţe sociale de tranzit (apartamente) pentru
cuplurile mamă-copil care părăsesc Centrul maternal Maria

1. Căsuţa Fluturaşilor – centru de respiro pentru supravegherea temporară sau
oferirea de rezidenţă pe durată determinată pentru copiii de pe raza Sectorului 2. sau
pentru cei aflaţi în sistemul de asistenţă maternal al DGASPC Sector 2

1. Centrul de resurse comunitare – destinat informării/ educării/ comunicării la nivelul
comunităţii Sectorului 2

1. Raze de speranţe – centru de rezidenţă care să asigure condiţiile de continuare a
studiilor într-o formă de învăţământ la zi

1. Reabilitarea şi modernizarea Creşelor Sinaia şi Ciobănaşului – Centru de Educaţie
Timpurie şi Complex de servicii pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani

1. Dănilă Prepeleac – extinderea adăpostului pentru copiii străzii
2. Patrocle – centru alternativ de protecţie în vederea reintegrării în familie, a reintegrării sociale şi găsirii unui loc de muncă
1. Externalizarea serviciilor către furnizorii acreditaţi
2. Programe de training pentru personal

1. Complex de Servicii Sociale pentru Persoane adulte cu dizabilităţi – Reamenajarea
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
2. Reabilitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2
3. Centru pentru îngrijirea şi asistenţa persoanelor cu dizabilităţi
4. Centru de Îngrijire şi Asistenţă Temporară, de tip „Respite”, pentru persoane cu
handicap
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Nr. Obiectiv
Crt.

3.

4.

Măsuri

Măsura 2
Asigurarea unor servicii performante de
asistenţă a persoanelor cu handicap
Măsura 3
Înfiinţarea unui
Centru de Îngrijire şi
Asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi,
prin închiderea Centrului de plasament
„Luminiţa” – etapă
în implementarea
Planului de restructurare a instituţiilor
rezidenţiale pentru
persoane adulte
cu handicap – (va
prelua persoanele
imobilizate din cadrul
CRRN), centru în
care se va dezvolta
şi o componentă de
tip „Respite”
Obiectiv 3
Măsura 1
Combaterea riscuCrearea/ dezvolrilor de excluziune
tarea unei instituţii
socială a persoanelor destinate asistenţei
vârstnice şi creşterea persoanelor vârstnice
calităţii vieţii acestora defavorizate
Măsura 2
Asigurarea unor
servicii performante
de asistenţă pentru
persoanele vârstnice
Obiectiv 4
Măsura 1
Protecţia victimelor
Crearea/ dezvoltarea
violenţei în familie
unei instituţii de asistenţă pentru victimele
violenţei în familie
Măsura 2
Asigurarea unor
servicii performante
pentru protecţia
victimelor violenţei în
familie

Proiecte propuse
1. Extinderea reţelei de îngrijitori la domiciliu pentru copilul/ adultul cu handicap grav
2. Programe de training pentru personalul din domeniul asistenţei persoanelor cu
handicap
3. Externalizarea serviciilor către furnizorii acreditaţi
1. Centru de Îngrijire şi Asistenţă Temporară pentru Persoane cu Handicap

1. Centru de Recuperare pentru persoane vârstnice defavorizate – alternativă de
locuire temporară sau permanentă

1. Extinderea reţelei de îngrijitori la domiciliu
2. Externalizarea serviciilor către furnizorii acreditaţi
3. Programe de training pentru personal
1. Centru de consiliere şi găzduire a victimelor violenţei în familie

1. Programe de training pentru personalul care desfăşoară activităţi în domeniu
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Nr. Obiectiv
Crt.
5.
Obiectiv 5
Protecţia socială
a persoanelor cu
venituri reduse

6.

Obiectiv 6
Protecţia populaţiei
rome

7.

Obiectiv 7
Dezvoltarea infrastructurii şcolare

8.

9.

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 1
Crearea instituţiilor
pentru protecţia persoanelor cu venituri
reduse şi derularea
programelor ce
vizează garantarea
accesului efectiv
al persoanelor şi
familiilor marginalizate social la drepturile
fundamentale
Măsura 1
Creşterea gradului
de informare în
rândul comunităţii
rome
Măsura 1
Construcţie/ modernizare spaţii pentru
unităţi de învăţământ

1. Înfiinţarea Oficiilor de asistenţă socială „Creangă” şi „Andronache”
2. Cursuri de calificare şi recalificare profesională pentru persoanele fără venituri sau
cu venituri reduse
3. Programe de training pentru personalul care îşi desfăşoară activitate pentru persoanele cu venituri reduse sau fără venituri

1. Stop discriminării – campanie de informare privind protecţia socială şi sănătatea
2. Programe de training pentru personalul care desfăşoară activităţi în domeniu

1. Construirea a 18 noi grădiniţe
2. Construirea unei grădiniţe noi în locaţia din Str. Nicolae Apostol nr. 71
3. Construirea unei grădiniţe noi în incinta Liceului Teoretic C. A. Rosetti
4. Construirea grădiniţei nr. 135 Str. Maşina de Pâine nr. 65
Măsura 2
1. Consolidarea, reabilitarea a 76 de unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee care
Reabilitarea
nu sunt cuprinse în programul de investiţii cu fonduri BEI)
clădirilor existente
2. Reabilitarea căminului Colegiului Tehnic Edmond Nicolau
(consolidări, înlocuiri, 3. Reabilitarea incintelor exterioare unităţii de învăţământ
acoperiş, renovări,
reparaţii, înlocuiri
dotări existente) şi a
incintelor exterioare,
inclusiv pentru desfăşurarea activităţii
instructiv-educative
Măsura 3
1. Construcţie sală de sport la Colegiul Naţional Victor Babeş
Construcţii/ reabilitări 2. Construcţie sală de sport la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida
săli de sport şi bazi- 3. Construcţie sală de sport la Şcoala nr. 64
ne de înot didactic
4. Reabilitarea sălii de sport la Şcoala nr. 25
5. Reabilitarea sălii de sport la Şcoala nr. 307
6. Construcţie bazin de înot la Şcoala nr. 25 „Armonia”
7. Construcţie bazin de înot la Liceul Teoretic C. A. Rosetti
Obiectiv 8
Măsura 1
1. Asigurarea siguranţei elevilor, a cadrelor didactice şi a patrimoniului unităţilor de
Asigurarea securităţii Asigurarea securiînvăţământ, prin înfiinţarea posturilor de pază
în şcoli
tăţii în unităţile de
2. Restricţionarea accesului în unităţile de învăţământ, prin montarea sistemelor de
învăţământ
acces pe bază de cartelă
Obiectiv 9
Măsura 1
1. Noi orizonturi
Asigurarea unui
Dezvoltarea profesisistem educaţional
onală a personalului
eficient
din învăţământ prin
forme de studii
postuniversitare şi
doctorale
Măsura 2
1. Dotarea celor 101 unităţi de învăţământ cu table electronice, videoproiectoare etc.
Dotarea laboratoarelor şcolare
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Nr. Obiectiv
Crt.

10.

11.

Obiectiv 10
Dezvoltarea serviciilor de sănătate

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 3
Dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a
abandonului şcolar,
de îmbunătăţire a
rezultatelor, de asigurare a accesului egal
al tuturor elevilor din
şcolile Sectorului 2 la
mijloacele moderne
de învăţământ (a.
parteneriate cu
poliţia; b. derularea
activităţilor specifice
– supravegherea
elevilor)
Măsura 4
Dezvoltarea programelor educaţionale
specifice (educaţie
ecologică, educaţie
pentru sănătate)
– derulare de parteneriate cu direcţia de
sănătate, mediu
Măsura 1
Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea
spitalelor inclusiv
dotarea cu aparatură
medicală

1. “A doua şansă”

1. Programe de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ
2. Programe de educaţie pentru sănătate în şcoli şi licee

1. Reabilitarea, modernizarea Ambulatoriului de specialitate – Spitalul Clinic Colentina
(rampe acces, lift pentru persoane cu dizabilităţi)
2. Reconstrucţiea corpului D – Spitalul Clinic de Ortopedie Foişor
3. Reabilitarea, modernizarea Spitalului clinic de copii “Dr.V.Gomoiu”
4. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură – Ambulatoriu Spitalul Clinic
“Nicolae Malaxa”
Măsura 2
1. „Porţi deschise spre sănătate” – proiect în parteneriat cu Spitalul Clinic „Nicolae
Dezvoltarea şi
Malaxa”
implementarea pro2. „Farmacia Socială”, proiect în parteneriat cu Aşezământul Medico-Farmaceutic
gramelor de sănătate „Vasiliada”
publică (stomatologie, medicamente
gratuite) cu caracter
social
Obiectiv 11
Măsura 1
1. Construirea a 2 blocuri P+6 (S = 600 m.p.) totalizând un număr de 84 apartamente
Îmbunătăţirea calităţii Construirea de
cu 2 camere + 28 garsoniere, în Str. Rodica
locuirii
locuinţe sociale
2. Construirea a 2 blocuri P+6 (S = 500 m.p.) totalizând un număr de 70 apartamente
cu 2 camere+14 garsoniere, în Str. Sld.Lazăr Florea, Str. Aurului
3. Construirea a 2 blocuri P+6 (S = 500 m.p.) totalizând 70 apartamente cu 2 camere
+ 14 garsoniere, în Str. Dănuleşti
Măsura 2
1. Construirea a 4 blocuri P+6 (S = 600 m.p.) totalizând un număr de 168 apartamenConstruirea de
te cu 2 camere + 56 garsoniere, în Str. Rodica
locuinţe sociale
2. Construirea a 5 blocuri P+6(S = 500 m.p.) totalizând un număr de 210 apartamente
destinate chiriaşilor
cu 2 camere +70 garsoniere, în Str. Dănuleşti
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari
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Nr. Obiectiv
Crt.

II.4.4

Proiecte propuse

Măsura 3
Construirea de locuinţe de necesitate
Masura 4
Construirea de
locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii
Masura 5
Construirea de
locuinţe prin credit
ipotecar
Masura 6
Reabilitare inclusiv
mansardare blocuri

1. Construirea unui bloc P+6 (S = 600 m.p.) totalizând un număr de 42 apartamente
cu 2 camere + 14 garsoniere, în Str. Rodica

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 1
Susţinerea participării copiilor şi tinerilor
romi la programele
educaţionale

1. Combaterea şi prevenirea abandonului şcolar în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 prin angajarea mediatorilor şcolari
2. Continuarea programului ,,A doua şansă”
3. Atragerea studenţilor romi în activităţi de voluntariat extraşcolare pentru creşterea
nivelului de performanţă şcolară a elevilor din clasele gimnaziale
4. Monitorizarea performanţelor şcolare ale copiilor şi iniţierea de măsuri suport, în
cadrul unor parteneriate încheiate între unităţi de învăţământ, ONG-uri cu activităţi în
domeniul educaţiei şi ONG-uri rome
1. „Şansa noastră: locurile din licee şi facultăţi destinate romilor” – campanie de
informare şi consiliere

Măsura 2
Conştientizarea
tinerilor romi asupra
şanselor sporite de
ocupare a unor locuri
în licee şi facultăţi
Obiectiv 2
Măsura 1
Creşterea accesului Intervenţii sociale
la servicii de asisten- pentru susţinerea
ţă medicală şi servicii familiilor aflate în
comunitare
dificultate

Măsura 2
Facilitarea accesului
la servicii medicale

3.

1. Construirea a 3 blocuri P+6 (S = 600 m.p.) totalizând un număr de 126 apartamente cu 2 camere + 42 garsoniere, în Str. Sportului nr. 28-68 (proprietate particulară)

1. Construirea a 6 blocuri P+6 (S = 600 m.p.) totalizând un număr de 252 apartamente cu 2 camere + 84 garsoniere, în Str. Sportului nr. 28-68

1. Reabilitarea, inclusiv mansardarea unor blocuri din Str. Nada Florilor (nr. 42, 44, 46,
54) şi Str. Ripiceni (nr. 13 şi 15)

Romi

Nr. Obiectiv
Crt.
1.
Obiectiv 1
Creşterea nivelului
educaţional şi a
nivelului de acces la
educaţie

2.

Măsuri

Obiectiv 3
Creşterea calităţii
vieţii

Măsura 1
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire

1. Campanie de identificare, informare şi consiliere a beneficiarilor de ajutor social
pentru prevenirea marginalizării şi a excluziunii sociale
2. Acordarea de ajutoare materiale de urgenţă pentru etnicii romi cu situaţie financiară
precară
3. Susţinerea materială şi financiară a elevilor romi provenind din familii cu venituri
reduse
4. Susţinerea financiară pentru plata facturilor la utilităţi
5. Informare sanitară, consultanţă medicală şi planning familial pentru femei, în comunităţile de romi, cu accent pe protecţia mamei şi copilului
6. Înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoanele defavorizate din Sectorul 2
1. Acordarea de gratuităţi pentru accesarea serviciilor social-medicale (ex.stomatologie)
2. Implicarea mediatorilor sanitari în procesul de educaţie în domeniul sănătăţii
3. Sprijinirea populaţiei de etnie romă prin amplasarea unor puncte medicale comunitare, în comunităţile în care accesul la medic este limitat
1. Construirea de locuinţe sociale
2. Susţinerea financiară a persoanelor evacuate, pentru plata chiriei pentru un an
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Nr. Obiectiv
Crt.

4.

5.

Obiectiv 4
Creşterea accesului
pe piaţa muncii

Obiectiv 5
Îmbunătăţirea
imaginii publice a
comunităţii de romi

II.4.5

Proiecte propuse

3. Reabilitarea şi mansardarea unor blocurilor : Nada Florilor (nr. 42, 44, 46, 54),
Braşoveni (nr. 7 şi 9) şi Strada Ripiceni (nr. 13 şi 15)
4. Ecologizarea zonelor locuite de cetăţenii romi prin activităţi de curăţire a mediului,
organizate cu participarea membrilor comunităţii
Măsura 2
1. Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în zonele locuite de minoritatea romă
Asigurarea accesului 2. Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Strada Făgăraşului şi Strada Peisajului
la servicii publice
Măsura 1
1. Vreau să învăţ o meserie
Implementarea unor 2. Târgul meşteşugăresc – tradiţii rome, continuitate
măsuri privind asigu- 3. Florăreasa – o meserie onorabilă şi recunoscută
rarea unor facilităţi
4. Înfiinţarea unor centre de informarea sau de afaceri pentru sprijinirea implementării
pentru exercitarea
unor activităţi generatoare de venit şi mici afaceri pentru familii şi comunităţi de romi,
sau revalorizarea
inclusiv pentru femeile rome
unor meserii tradiţionale, care răspund
nevoilor existente pe
piaţă
Măsura 2
Promovarea unor
măsuri active de calificare şi reconversie
a forţei de muncă
Măsura 3
Programe de ocupare a locurilor de
muncă
Măsura 1
Stimularea participării etniei romilor
la viaţa economică,
socială, educaţională
Măsura 2
Promovarea culturii
şi tradiţiilor

1. Recunoaşterea abilităţilor profesionale prin transformare în meserii
2. Participarea la cursuri de calificare profesională în domenii solicitate pe piaţa
muncii
1. Caravana locurilor de muncă
2. Bursa locurilor de muncă pentru romi
1. Să fii o zi poliţist comunitar
2. Împreună pentru o stare de normalitate
3. Implicarea cetăţenilor romi în acţiuni civice şi de protecţia mediului
1. Organizarea Târgului meşteşugarilor
2. Organizarea Zilei Internaţionale a romilor – 8 Aprilie

Cultural

Nr. Obiectiv
Crt.
1.
Obiectiv 1
Reabilitarea patrimoniului cultural-istoric

2.

Măsuri

Obiectiv 2
Valorizarea patrimoniului cultural-istoric

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 1
Reabilitarea
patrimoniului cultural
şi restaurarea monumentelor din sector
aflate pe lista cu
monumentele istorice
reprezentative întocmită de Ministerul
Culturii şi Cultelor
Măsura 1
Includerea unor
obiective culturale

1. Reabilitarea casei „Vintilă Brătianu”
2. Reabilitarea casei arh. „G. Cerchez”
3. Reabilitarea casei „Flechtenmacher”
4. Reabilitarea casei de târgoveţ din Strada Mecet

1. Realizarea unor studii de documentare asupra obiectivelor de interes cultural care
pot fi incluse în patrimoniul cultural european
2. Realizarea unui sistem de evidenţă a patrimoniului cultural
3. Realizarea unui album incluzând imagini pictate cu monumente istorice din Sectorul 2
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Nr. Obiectiv
Crt.

Măsuri
Măsura 2
Marcarea unor trasee
culturale în vederea
includerii acelor zone
în circuite turistice

3.

Proiecte propuse

1. “Case înstelate” – Personalizarea obiectivelor cu tentă culturală, evidenţierea lor în
peisajul urban, scoaterea lor din anonimat prin marcarea cu inscripţii
2. “Cultura-n doi” – Elaborarea unor cărţi poştale şi a unei broşuri expresive, reprezentând obiectivele culturale din sector, care să contribuie la includerea acestora
într-un circuit turistic
Măsura 3
1. Realizarea unui ghid care să conţină imagini şi explicaţii privind istoria monumenteProtejarea estetică a lor din sector, şi care să conştientizeze publicul asupra valorii stilului neo-românesc şi
stilului neo-românesc a celor circa 14 case concepute de Marcel Iancu
şi a celui cubist din
arhitectură
Măsura 4
1. “ART’ 2” Deschiderea unor galerii cu profil de artă veche şi contemporană
Valorificarea trecutului istoric al zonei Calea Moşilor – Bucur
Obor (cel mai vechi
centru comercial din
Europa Centrală şi
de Sud-Est)
Măsura 5
1. „Mircea Eliade la el acasă”, amplasarea unui bust din bronz în zona Mântuleasa
Valorizarea marilor
2. Primul monument Nicolae Grigorescu la Bucureşti, amplasat în zona Batiştei
personalităţi ale pei- 3. Expoziţia de sculptură Ion Vlad la Galeria Dialog
sajului cultural local
4. Expoziţie de desen Gabriela Melinescu
5. Expoziţie de pictură Gheorghe Iacob
6. Realizarea şi amplasarea unor plăci comemorative pe casele memoriale Marcel
Iancu
7. Organizarea unor evenimente dedicate personalităţilor: Ion Voicu, Mircea Eliade,
Marcel Iancu, Ion Ţuculescu, Dimitrie Onciul, Cella Delavrancea
Măsura 6
1. Reabilitarea şi amplasarea monumentului Pache Protopopescu, Primar al BucureşAcţiuni dedicate
tiului între 1888-1891
persoanelor mar2. Bust Ferdinand I, Regele României în perioada 1914-1927
cante care au trăit în
Sectorul 2
Măsura 7
1. Tabără de sculptură “In Memoriam”, organizată în parcul Plumbuita, lângă MausoleMarcarea unor
ul dedicat morţilor fără mormânt din Primul Război Mondial
evenimente istorice
2. Memorialul Sighetului, expoziţie de fotografii şi documente în amintirea victimelor
importante
comunismului
Obiectiv 3
Măsura 1
1. Complex al cărţilor donate
Conştientizarea
Valorificarea fondului
publicului cu privire la literar
valorile cultural-istori- Măsura 2
1. Crearea unui Centru Cultural interactiv, multimedia, în incinta Halelor Obor, cu
ce locale
Spaţii publice de
facilităţi expoziţionale, spectacole teatrale şi cinematografice
promovare a valorilor 2. Înfiinţarea unui muzeu de artă contemporană (bazat pe donaţii din partea artiştilor,
culturale în Sectorul a colecţionarilor, sau a creatorilor din Sectorul 2)
2
3. Realizarea unor panouri publicitare vizând obiective de interes cultural din Sectorul
2
Măsura 3
1. Târgul anticarilor
Organizarea unor
evenimente în spaţii
neconvenţionale
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Nr. Obiectiv
Crt.

4.

Obiectiv 4
Integrarea acţiunilor
culturale în viaţa
comunităţii locale

Măsuri

Proiecte propuse

Măsura 4
Modificarea atitudinii
cetăţenilor, a tinerilor,
în sensul inducerii
unui comportament
educaţional şi cultural
prin lectură, vizitare
de muzee, expoziţii,
teatre, concerte
Măsura 5
Susţinerea unui
calendar de
evenimente cu
caracter permanent
care promovează
activităţile tradiţionale
româneşti
Măsura 6
Încurajarea participării la actul de cultură

1. Workshop cultural la Teatrul Bulandra, la Şcoala Centrală
2. Expoziţie permanentă de artă modernă în spaţii neconvenţionale (Str. Pictor Verona, ce se intenţionează a fi transformată în stradă pietonală)
3. “SOS casele din secolul XIX”- cicluri de emisiuni în colaborare cu Radio România

Măsura 1
Promovarea culturii
în context european
Măsura 2
Promovarea şi diversificarea acţiunilor
culturale cu caracter
de masă

5.

Obiectiv 5
Atragerea de resurse
financiare pentru valorificarea moştenirii
culturale

Măsura 1
Atragerea investitorilor pentru valorificarea patrimoniului
cultural
Creşterea accesibilităţii programelor
de finanţare pentru
punerea în valoare a
patrimoniului cultural

1. Şcoala DOR, Workshop de artă şi meşteşuguri tradiţionale româneşti adresat
publicului larg
2. Târgul de Pâine, festival-târg al pâinii – de la tradiţie la modern
3. Festivalul Internaţional al Vinului, festival al producătorilor de vin – vinul, între
mitologie şi realitate – Patronatul Vinului

1. Bursa „Marcel Iancu”, pentru studiu în domeniul conservării şi promovării patrimoniului cultural arhitectural urban
2. Organizarea de premieri ale personalităţilor reprezentative din domeniul cultural
3. Oferirea de spaţii expoziţionale şi sponsorizarea acţiunilor culturale
4. Festivalul Naţional de Creaţie Literară “Minai Eminescu”, Concurs de literatură
pe diverse genuri literare adresat creatorilor neconsacraţi – Uniunea Scriitorilor din
România
1. Din cultura popoarelor, Program cultural realizat în parteneriat cu Ambasada
Greciei la Bucureşti
2. Seara latino, spectacol de muzică şi dansuri din ţări latino-americane
3. Muzica Balcanilor, festival coral cu participare internaţională
1. Primind şi dăruind... trăim, program de popularizare în rândul cetăţenilor a bibliotecii Centrului Cultural Mihai Eminescu
2. Concerte de muzică de diferite genuri
3. Seara filmului de artă, expoziţie multimedia cu participarea unor studenţi de la
academiile de arte din Bucureşti (artă, teatru, film)
4. Şcoala de Arte, realizarea unor cursuri de arte frumoase
1. Renovarea Hanului Solacolu
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II.5

Structuri de monitorizare şi evaluare

PRIMAR

DIRECŢIA
ECONOMICĂ

ARHITECT ŞEF

CONSILIU LOCAL

DIRECŢIA URBANISM ŞI GEST.
TERIT.

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI SERVICII
PUBLICE

DIRECŢIA
MANAGEMENT
PROIECTE ŞI
INTEGRARE
EUROPEANĂ

INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE AFLATE SUB COORDONAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA
DOMENIULUI
PUBLIC
SECTOR 2

DIRECŢIA GEN.
ASIST. SOCIALĂ
ŞI PROT. COPILULUI SECTOR 2

ADMINISTRAŢIA
PIEŢELOR
SECTOR 2

DIR. GEN. PTR.
ADMIN. PATRIM.
IMOBILIAR
SECTOR 2

CENTRUL
CULTURAL
M. EMINESCU
SECTOR 2
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PARTEA III. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
III.1

Mediu

1. Reabilitări şi extinderi ale reţelei publice de
apă şi canalizare pe raza Sectorului 2
Obiectiv general
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a condiţiilor de
mediu.
Obiective specifice
Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul Sectorului 2.
Scurtă descriere
Proiectul este finanţat din bugetul local al Primăriei
Sectorului 2 si din bugetul Primăriei Capitalei şi prevede asigurarea extinderii reţelelor cu apă, a reţelelor de canalizare, inclusiv a celor pluviale la nivelul
întregului sector.
În prezent există zone fără reţele publice de apă
potabilă şi canalizare, fiind folosită apa din fântâni
proprii, cu caracter incert de potabilitate; lipsa canalizării generează fenomene de inundare a străzii şi
curţilor gospodăriilor individuale, din cauza afluxului
de ape provenite din precipitaţii, cu efecte neplăcute
pentru circulaţie, construcţii şi, implicit, pentru confortul şi sănătatea locuitorilor.
Durata proiectului
24 luni.
Rezultate
- Construcţia a 12.040 m reţele de apă;
- Construcţia a 18.020 m reţele de canalizare;
- Construcţia a 8.780 m reţele pluviale;
- Construcţia de staţii de pompare ape uzate menajere şi staţii de preepurare ape pluviale locale;
- Îmbunătăţirea calităţii apei;
- Îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea
gradului de confort social.

2. Dezvoltarea sectorului local de gestionare a
deşeurilor reciclabile (achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă) la unităţi
de învăţământ, la asociaţii de locatari/ proprietari
şi locuinţe unifamiliale, precum şi la unităţi sanitare
Obiectiv general
Crearea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor la nivelul Sectorului 2.
Obiective specifice
Reducerea volumului deşeurilor.
Stimularea colectării selective prin intensificarea
şi eficientizarea activităţilor de salubritate a spaţiilor
publice din Sector.
Scurta descriere
În concordanţă cu prevederile Directivelor Europene care reglementează colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi managementul eficient al acestora,
se doreşte realizarea unui proiect prin care se va
introduce un sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere la unităţi de învăţământ, la asociaţii de
locatari/ proprietari şi locuinţe unifamiliale şi unităţi
sanitare.
Se intenţionează valorificarea superioară a deşeurilor prin creşterea gradului de reciclare, reducerea
cantităţilor de deşeuri depozitate, inclusiv a celor depozitate necontrolat.
Acţiunile care se vor derula vizează conştientizarea
populaţiei asupra importanţei deprinderii unor reguli
privind colectarea selectivă a deşeurilor.
Realizarea proiectului va conduce la creşterea
calităţii factorilor de mediu, dar şi la dezvoltarea
economică prin crearea de noi locuri de muncă şi
maximizarea eficienţei energetice prin utilizarea materialelor reciclabile.
Rezultate
- Reducerea cantităţilor de deşeuri cu 20%;
- Platforme de precolectare, împrejmuite, racordate
la reţeaua de canalizare, în zonele de blocuri;
- Containere pentru colectare selectivă, cu închidere etanşă;
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- Dotări constând în utilaje pentru colectarea si
transportul deşeurilor;
- Îmbunătăţirea activităţii de salubritate;
- Îmbunătăţirea aspectului Sectorului prin reducerea deşeurilor din zone publice.

III.2	Economic
1. Pasaj suprateran Şoseaua Andronache – Şoseaua Ştefăneşti
Obiectiv general
Realizarea unui pasaj suprateran în scopul asigurării fluidizării traficului rutier.
Obiective specifice
- Construcţia pasajului suprateran;
- Înlăturarea poluării.
Valoarea proiectului
22.000.000 Euro.
Durata de realizare a proiectului
24 de luni.
Scurtă descriere
Şoseaua Andronache reprezintă una din componentele majore ale reţelei de circulaţiei a capitalei.
Această arteră de trafic, din cadrul tramei municipale,
este de categoria II având în prezent un profil transversal cu lăţimea totală de 20 m, care este alcătuit
din partea carosabilă cu lăţimea de 14 m (două benzi
de circulaţie pe sens) şi trotuare pe ambele parţi, cu
lăţimea de 3 m fiecare.
În prezent, intersecţia dintre Şoseaua Andronache
şi calea ferată Bucureşti – Constanţa este realizată
printr-o trecere la nivel, semnalizată corespunzător. Calea ferată este dublă, electrificată şi urmează a fi reabilitată pentru viteza sporită (160 km/h în
etapa I şi 200 km/h în etapa a II-a) ca parte integrantă a coridorului Pan-european nr. IV. De asemenea,
pe linia C.F. Bucureşti – Constanţa este amplasată şi
o linie C.F. industrială ce aparţine S.C. Eurostel S.A.
Având în vedere aceste considerente, devine evidentă necesitatea realizării unui pasaj superior (peste calea ferată) în scopul asigurării fluidizării traficului rutier pe această arteră importantă, dar şi pentru
sporirea siguranţei şi evitarea producerii de acciden-

te, care pot avea consecinţe catastrofale, atât pentru
traficul rutier cât şi pentru traficul feroviar.
Tot ca o necesitate importantă, poate fi considerată
şi înlăturarea poluării, cu praful ce se ridică în atmosfera în urma circulaţiei autovehiculelor, a gazelor
de eşapament şi a zgomotului rezultate în urma unei
circulaţii anevoioase. Proiectul constă în realizarea
unui pasaj denivelat superior prin care Şoseaua Andronache va supratraversa calea ferată Bucureşti
– Constanţa.
Suprafaţa pasajului va fi realizată din 9 deschideri
9x24 m, ce vor asigura gabaritul căii ferate duble
electrificate precum şi a viitoarelor drumuri de acces paralele cu calea ferată. Structura de rezistenţă a pasajului se va realiza din grinzi prefabricate
L = 24 m de beton precomprimat, în soluţia cu corzi
aderente şi placa de suprabetoane.
Pasajul suprateran va avea o lungime de 470 m
inclusiv rampe de acces, 4 benzi de circulaţie, cu
pante transversale de 2%, 2 trotuare de 1.5 m cu
parapeţi metalici de protecţie. Pentru asigurarea
traversării şi racordarea braţelor de acces pe pasaj,
lungimea totală a traseului proiectat este de 743,6 m.
Sunt prevăzute găuri de scurgere racordate la reţeaua de canalizare proiectată. Vor fi prevăzute instalaţii
de iluminat, marcaj şi semnalizare.
Rezultate
- Pasaj subteran cu următoarele caracteristici:
• lungime, inclusiv rampe de acces
L = 470 m;
• 4 benzi de circulaţie;
• lăţime carosabil b = 14 m;
• trotuare 2 x 1,5 m;
• parapet pietonal metalic.
- Dezvoltarea activităţilor socio-economice şi comerciale în zonă, prin îmbunătăţirea infrastructurii
drumurilor, permiţând o legătură mai bună atât cu
localităţile învecinate cu municipiul Bucureşti, cât şi
cu reţeaua de drumuri judeţene şi naţionale;
- Sporirea siguranţei traficului rutier şi feroviar;
- Ameliorarea calităţii mediului prin diminuarea poluării atmosferice.
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2. Pasaj suprateran Şoseaua Petricani
Obiectiv General
Fluidizarea traficului rutier şi îmbunătăţirea accesibilităţii locale urbane şi a legăturilor cu zonele învecinate din regiune, precum şi creşterea mobilităţii
populaţiei, bunurilor şi serviciilor.
Obiective Specifice
- Construcţia unui pasaj suprateran pe şoseaua Petricani, la trecerea peste calea ferată
Bucureşti – Constanţa;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de siguranţă a
traficului în zona traversării la nivel a căii ferate;
- Îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi, în special,
a legăturilor cu zonele învecinate.
Valoarea proiectului
7.163.045 Euro.
Durata de realizare a proiectului
20 de luni.
Scurtă descriere a proiectului
Drumul Pipera – Tunari se intersectează cu Şoseaua Petricani, colectând traficul de la ieşirea din
Bucureşti, Sectorul 2, cartierele Doamna Ghica şi Tei.
Punctul critic îl reprezintă intersecţia la nivel cu calea
ferată dublă electrificată Bucureşti – Constanţa.
Datorită dezvoltării explozive din ultimii ani ai zonei
Pipera – Tunari, traficul auto a cunoscut o creştere
spectaculoasă, fapt confirmat şi de studiul de trafic,
studiu ce indică o depăşire cu circa 30% a capacitaţii
de circulaţie a Străzii Petricani.
Această creştere a traficului se materializează, în
special, prin componenta sa de trafic greu (utilaje,
autocamioane, autobasculante, betoniere etc., implicate în amplul proces de dezvoltare imobiliară a zonei Pipera – Tunari), dar şi prin cea de trafic pietonal
şi de transport de mărfuri.
Toate acestea au dus la creşterea numărului de
accidente din zonă în ultima perioadă, punctul de
trecere la nivel cu calea ferată fiind unul foarte periculos, iar ţinând seama de indisciplina participanţilor
la trafic, această secţiune este una de risc maxim.
Se impune realizarea unui pasaj denivelat peste
calea ferată, care să elimine inconvenientele legate
de trafic şi siguranţa circulaţiei.

Pasajul se va construi cu două bretele de acces,
prima către o strada paralelă cu calea ferată, având
4 benzi, prevăzută a se realiza în P.U.Z. Sector 2, iar
cea de-a doua asigurând accesul dinspre Voluntari.
În P.U.Z.-ul elaborat de Primăria Sectorului, paralel
cu calea ferată a fost prevăzută realizarea unei străzi
cu 4 benzi, de 3,5 m lăţime fiecare. Având în vedere
aceasta precum şi pentru asigurarea acceselor care
au fost afectate de execuţia pasajului, au fost prevăzute bretele de acces, la baza rampelor pasajului.
Intersecţia dintre bretelele de acces şi strada proiectată de Primăria Sectorului 2 va fi amenajată
printr-un sens giratoriu, cu 2 benzi de 3,5 m lăţime
fiecare şi rază interioară de 30 m. Sensul giratoriu
este prevăzut în primele 3 deschideri ale pasajului.
Pasajul a fost astfel proiectat încât să permită amenajarea, în viitor, a acceselor de la rampa Voluntari,
cu acceeaşi soluţie ca şi în cazul acceselor de la
rampa Bucureşti.
Rezultate
- Un pasaj suprateran peste calea ferată, având următoarele caracteristici:
• lungimea traseului (inclusiv rampe de acces) de 575 m, cu pante transversale de 2,5%, cu 4
benzi de circulaţie, fiecare cu o lăţime a carosabilului
de 3,5 m (totalizând 14 m), cu 2 trotuare de 1,5 m şi
parapeţi de protecţie;
• două bretele de acces având 300 m fiecare (stânga-dreapta) cu două benzi de circulaţie
(totalizând o lăţime a carosabilului de 7 m), cu o lăţime a trotuarului de servitute de 1 m şi o lăţime a
trotuarului pietonal de 4 m.
- Scăderea costurilor de operare ale vehiculelor pe
secţiunea de drum datorită asigurării trecerii peste
calea ferată care se află într-o stare tehnică foarte
proastă, şi reducerea costurilor de operare a investiţiei pe o perioadă de 10 ani (investiţia fiind nouă, în
primii 7 ani nu necesită lucrări de întreţinere curentă
şi periodică);
- Viteze de trafic mai ridicate; se estimează o creştere cu 100% a vitezei de deplasare astfel:
• de la 25 km/h pentru vehicule uşoare la
50 km/h;
• de la 15 km/h pentru vehiculele medii şi
grele la 30 km/h.
- Susţinerea gradului de dezvoltare a zonei de nord
a Bucureştiului, prin asigurarea unor căi de comu-
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nicaţii fluente (se estimează o creştere a traficului
deviat şi generat în zonă de 10%).
3. Construirea Pieţei Obor
Obiectiv general
Modernizarea şi dezvoltarea unei reţele echilibrate
de pieţe, care să asigure aprovizionarea cu produse
agroalimentare a tuturor cetăţenilor de pe teritoriul
Sectorului 2.
Obiective specifice
- Asigurarea necesarului spaţiilor comerciale pentru
produse agro-alimentare;
- Reducerea nivelului de infracţionalitate privind activităţile comerciale în zonă;
- Asigurarea nivelului necesar de siguranţă a alimentelor.
Valoare totală a proiectului
117.050.225 Euro.
Durata proiectului
24 luni.
Scurtă descriere
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/20058, Piaţa Obor se modernizează în
asociere cu un investitor, pe bază de parteneriat public-privat. Se va realiza un ansamblu de clădiri cu
regim de înălţime S+P+2 (până la 4) nivele, având
multiple funcţiuni, funcţiunea principală fiind cea
de piaţă agroalimentară. Subsolul va conţine spaţii
pentru parcare precum şi spaţii tehnice, la parter
vor exista spaţii care vor păstra actuala funcţiune de
piaţă agro-alimentară, la etajul 1 va exista un spaţiu
pentru activităţi comerciale, la etajul 2 sunt prevăzute spaţii de parcare, alimentaţie publică, discoteci şi
săli de cinema.
Rezultate
- O piaţă modernă dotată cu spaţii pentru desfacerea produselor agro-alimentare;
- Facilităţi igienico-sanitare pentru comercianţi;
- Spaţii de parcare;
- Spaţii pentru servicii (divertisment, birouri, punct
sanitar, spaţii pentru activităţi tehnice).

4. Reconversia Gării de Est şi a zonei aferente
triajului
Obiectiv general
Reconversia funcţională a zonei Gării de Est.
Obiective specifice
- Transformarea Gării de Est în muzeu al Căilor Ferate Române;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic;
- Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi cu destinaţie
parcuri.
Durata proiectului
3 ani.
Scurtă descriere
Pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 se află
Gara de Est, care preia traficul de călători şi mărfuri
pe traseul Bucureşti – Constanţa. Există mai multe
puncte de conflict generate de intersecţia traseului
căii ferate cu traficul auto: intersecţia cu Bd. Doamna
Ghica, intersecţia cu Şos. Electronicii unde creează
probleme atât calitatea carosabilului traversat de
şinele de cale ferată, cât şi timpul de aşteptare la
barieră. Beneficiarii – societăţi comerciale cu activităţi industriale şi comerţ aflaţi în zona Obor, în zona
dintre Şos. Pantelimon şi Şos. Electronicii şi zona
Şos. Electronicii – Baicului – au renunţat la activităţile iniţiale, mergând în mod firesc spre o reconversie
funcţională a imobilelor respective, fiind în curs dezvoltarea unor proiecte imobiliare ample vizând spaţii
de birouri, comerţ, ansambluri de locuinţe etc.
Această dezvoltare preconizată justifică, cu atât mai
mult, transformarea traseului căii ferate într-o arteră
de circulaţie carosabilă, care să faciliteze fluidizarea
traficului în zonă şi asigurarea unei legături a acesteia cu oraşul. S-ar crea, în acest fel, o nouă arteră
radială – aşa cum sunt Bd. Barbu Văcărescu, Şos.
Colentina, Şos. Pantelimon, Bd. Basarabiei – cu rolul
de a face legătura între inelele concentrice reprezentate de Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu, Bd.
Chişinău - Bd. Doamna Ghica - Şos. Petricani, Şos.
Morarilor - Şos. Fundeni - Str. Gherghiţei.
Potrivit evidenţelor cadastrale întocmite pe bază de
declaraţii la nivelul anului 1986, Gara de Est şi anexele se identifică cu adresa poştală Bd. Gării Obor nr.
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500, proprietate de stat, categoria de folosinţă „căi
ferate”, posesor parcelă Regionala CFR Bucureşti.
Construcţia Gării de Est va putea primi o altă funcţiune: un muzeu al Căilor Ferate Române, sau un
spaţiu dedicat activităţilor expoziţionale sau/ şi de
spectacol, rămânând ca suprafaţa de teren ocupată în prezent de triaj să poată fi transformată într-un
mare parc, atât de necesar oraşului, în general, şi
acestei zone centrale, în special.
Rezultate
- Înfiinţarea unui Muzeu al Căilor Ferate;
- Amenajarea unui parc municipal pe un teren de
circa 9 hectare;
- Fluidizarea traficului în zonă.

III.3

Social

1. Construcţia a 18 noi grădiniţe în Sectorul 2
Obiectiv general
Dezvoltarea infrastructurii şcolare.
Obiective specifice
- Construcţie spaţii pentru unităţi de învăţământ
preşcolar;
- Pregătirea profesională a tinerei generaţii.
Valoarea proiectului
150.000.000 lei.
Durata de realizare a proiectului
12 luni.
Scurtă descriere
În prezent, în Sectorul 2 există o reţea de grădiniţe
formată din cele 60 de unităţi de învăţământ (cele
mai multe din Municipiul Bucureşti, din care 14 sunt
grădiniţe particulare) şi care asigură o capacitate de
5.100 de locuri pentru copii.
Încă din anul 2001, an în care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au trecut în administrarea consiliilor locale, Primăria Sectorului 2 a alocat
constant sume importante de la bugetul local pentru
lucrări de investiţii si reparaţii în toate unităţile, astfel
încât acestea să ofere condiţii deosebite pentru pregătirea profesională a tinerei generaţii.

Creşterea demografică înregistrată în ultimii ani,
construcţia unor mari ansambluri de locuinţe în Sectorul 2, precum şi migrarea către Bucureşti a forţei
de muncă din judeţele ţării a determinat o presiune
din ce în ce mai mare asupra unităţilor de învăţământ
preşcolare, constând în creşterea numărului de cereri de înscriere in grădiniţe, motiv pentru care se impune de urgenţă suplimentarea numărului de locuri.
Conform datelor furnizate de către Inspectoratul
Şcolar al Sectorului 2, pentru anul 2007 s-au înregistrat un număr de 7.137 de cereri pentru cele 5.100
de locuri existente în grădiniţele Sectorului 2.
Dacă în anii trecuţi grădiniţele din Sectorul 2 au
asigurat necesarul de locuri, se estimează că în următorii ani numărul copiilor care vor ajunge la vârsta
preşcolară va fi mult mai mare, fapt care va duce
la o incapacitate de absorbţie a tuturor minorilor ce
trebuie să urmeze această formă de învăţământ. Din
acest motiv, s-a elaborat un program care prevede
începerea construcţiilor la 18 grădiniţe noi, lucrări
care urmează să se finalizeze în anul 2008, astfel
încât copiii vor putea să fie înscrişi fără probleme de
către părinţi.
Administraţia publică locală a Sectorului 2 în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2 au
analizat cele mai bune variante pentru suplimentarea
locurilor în grădiniţe şi s-a ales proiectul de-a construi noi clădiri pe terenurile unităţilor de învăţământ
în curţile grădiniţelor existente.
Finanţarea investiţiei se face din fonduri alocate de
la Guvern şi din bugetul local.
Rezultate
- Construcţia a 18 noi grădiniţe, inclusiv dotarea cu
utilităţi funcţionale şi mijloace didactice;
- 2.450 locuri în grădiniţe.
2. Restructurarea instituţiilor rezidenţiale
Obiectiv general
Implementarea strategiei locale în domeniul social,
prin restructurarea instituţiilor rezidenţiale cu respectarea standardelor minime de calitate şi reabilitarea
infrastructurii serviciilor sociale.
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Obiective specifice
- Închiderea Centrului de Plasament „Luminiţa” şi
înfiinţarea Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu handicap sever „Căsuţa cu
zâmbete”;
- Reabilitarea şi modernizarea Creşei „Sinaia” şi
a Creşei „Ciobănaşului”;
- Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică prin:
• consolidarea, recompartimentarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică, corp A, în concordanţă cu „Standardele minimale de calitate pentru servicii sociale
specializate pentru persoanele adulte cu handicap”
şi Planul de Restructurare;
• implementarea proiectului „Complex de
Servicii Sociale pentru Persoane adulte cu dizabilităţi” (ateliere protejate şi locuinţe protejate) şi
prin efectuarea de reparaţii capitale şi recompartimentarea corpului B + C de clădire.
- Reabilitarea, extinderea si modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2, în concordanţă
cu „Standardele minimale de calitate pentru servicii
sociale specializate pentru persoanele adulte cu
handicap” şi cu Planul de Restructurare.
Scurtă descriere
a.) Închiderea Centrului de Plasament „Luminiţa”
şi înfiinţarea Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap sever „Căsuţa cu
zâmbete”: proiectul vizează dezvoltarea unui serviciu de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi multiple,
aflaţi, în prezent, în centrul rezidenţial de tip clasic
«LUMINIŢA II» (Bucureşti, Str. Gheorghe Şerban nr.
7) şi a unui Centru de Asistenţă Complexă (C.A.C.)
cu două componente, centru de zi şi centru de recuperare;
b.) Reabilitarea şi modernizarea Creşei „Sinaia”
şi a Creşei „Ciobănaşului”: realizarea de reparaţii
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

capitale şi modernizări ale celor două creşe, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi includerea
în grupul ţintă inclusiv a copiilor cu vârsta până la 3
ani;
c.) Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, inclusă în Planul de restructurare a instituţiilor rezidenţiale pentru persoane
adulte cu handicap se va realiza în mai multe etape
prin:
• reducerea capacităţii centrului la 90 de
locuri prin recompartimentarea şi modernizarea
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, corp A;
• implementarea proiectului „Complex de
Servicii Sociale pentru Persoane adulte cu dizabilităţi” (ateliere protejate – pentru 50 de persoane
instituţionalizate şi din comunitate şi locuinţe protejate – 16 locuri), prin efectuarea de reparaţii capitale
şi recompartimentarea corpului B + C de clădire;
• implementarea proiectului: „Primii paşi
spre independenţă” – locuinţe protejate pentru
tinerii cu abilităţi crescute instituţionalizaţi în cadrul CRRN;
• înfiinţarea unui Centru de îngrijire şi
asistenţă (în cadrul actualului Centrului de Plasament „Luminiţa”, după închiderea acestuia) ce
va fi destinat persoanelor cu handicap cu grad de
dependenţă crescut, imobilizate la pat, actualmente
rezidente ale CRRN.
d.) Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2, în concordanţă
cu „Standardele minimale de calitate pentru servicii
sociale specializate pentru persoanele adulte cu
handicap” în vederea diversificării şi a creşterii calităţii serviciilor sociale furnizate.
Valoarea proiectelor
Total estimat: 18.700.000 lei.

Proiect
Înfiinţarea complexului de servicii comunitare pentru copii cu handicap sever “Căsuţa cu Zâmbete”
Reabilitarea şi modernizarea creşei „Sinaia”
Reabilitarea şi modernizarea creşei „Ciobănaşul”
Consolidarea, recompartimentarea şi modernizarea “Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică”, corp A
Implementarea proiectului „Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi”
Reabilitarea “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă” nr. 2
Extinderea şi modernizarea “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă” nr. 2

Buget estimat
5.000.000 lei
2.000.000 lei
4.000.000 lei
3.500.000 lei
1.500.000 lei
700.000 lei
2.000.000 lei
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3. Dezvoltarea serviciilor destinate reducerii
riscului marginalizării sociale si prevenirii instituţionalizării
Obiectiv general
Dezvoltarea programelor destinate incluziunii sociale şi scăderii riscului marginalizării sociale, prevenirii abandonului şcolar şi a instituţionalizării, atât în
rândul copiilor cât şi al adulţilor şi, cu precădere, în
rândul persoanelor vârstnice.
Obiective specifice
- Dezvoltarea programelor de tip after-school prin
crearea în total a unui număr de 10 astfel de centre;
- Dezvoltarea serviciilor acordate în cadrul oficiilor
de asistenţă socială deschise în cartiere, prin mărirea numărului acestora până la 7 servicii;
- Dezvoltarea serviciilor medico-sociale şi de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane
cu handicap grav;
- Diversificarea serviciilor oferite în cadrul centrelor
de zi pentru persoane vârstnice;
- Înfiinţarea unui Centru de tip familial pentru persoane vârstnice defavorizate, fără locuinţă ca urmare a retrocedării imobilelor naţionalizate.
Scurtă descriere
a.) Dezvoltarea programelor de tip after-school prin
crearea în total a unui număr de 10 astfel de centre.
• Activitatea acestor centre are ca scop
prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor
proveniţi din familii defavorizate şi domiciliaţi pe raza
Sectorului 2, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor
activităţi de îngrijire, educaţie, consiliere, recreeresocializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, precum
şi a unor servicii de sprijin, consiliere şi educare a
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor ce
frecventează centrele;
• La această dată, există deja funcţionale
la nivelul Sectorului 2 un număr de 6 centre de tip
after-school. Având în vedere importanţa deosebită
a acestora în prevenirea fenomenului abandonului
şcolar precum şi a scăderii infracţionalităţii în rândul
minorilor se doreşte creşterea numărului acestora la
10, centre de ale căror programe vor beneficia un
număr de aproximativ 400 de copii.

b.) Dezvoltarea serviciilor acordate în cadrul oficiilor de asistenţă socială deschise în cartiere, prin
mărirea numărului acestora până la 7 servicii.
• Înfiinţarea a încă două Oficii de Asistenţă
Socială, situate în cartierele Tei, respectiv Andronache, ce derivă din necesitatea descentralizării
serviciilor sociale spre comunitate, apropierea autorităţii locale de cetăţenii defavorizaţi, eficientizarea
activităţii, prin evitarea aglomerării la sediile Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 2 şi reducerea cheltuielilor asistaţilor, în vederea deplasării lor către sediile instituţiei.
c.) Dezvoltarea serviciilor medico-sociale şi de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu handicap grav.
• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor
furnizate de Ambulanţa socială;
• Dezvoltarea programelor de recuperare
medicală şi asistenţa medicală stomatologică pentru
persoanele defavorizate;
• Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu
handicap, prin crearea de parteneriate cu asociaţii
şi fundaţii acreditate, precum şi prin externalizarea
acestor servicii.
d.) Diversificarea serviciilor oferite în cadrul centrelor de zi pentru persoane vârstnice.
• Diversificarea activităţilor din cadrul Clubului Înţelepţilor, situat în B-dul Basarabia nr. 96,
Sector 2, şi al Clubului Seniorilor din Parcul Plumbuita, destinate persoanelor pensionare din Sectorul 2
al capitalei ce au activat în domeniile medical, juridic,
cultural-artistic, învăţământ, precum şi veteranilor de
război.
e.) Înfiinţarea unui Centru de tip familial pentru persoane vârstnice defavorizate, fără locuinţă ca urmare a retrocedării imobilelor naţionalizate.
• Crearea unei alternative de locuire, temporară sau permanentă, pentru persoanele vârstnice
din Sectorul 2, rămase fără locuinţă ca urmare a retrocedării imobilelor naţionalizate, cu stare materială
precară – în imobilul din Str. Valer Dumitrescu nr.
33.
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Valoarea proiectelor
Nr.
Proiect
crt.
1. Dezvoltarea programelor de tip after-school prin crearea în total a unui număr de 10 astfel de centre
2.
3.
4.
5

Dezvoltarea serviciilor acordate în cadrul oficiilor de asistenţă socială deschise în cartiere sectoarelor prin
mărirea numărului acestora până la 7 astfel de servicii
Dezvoltarea serviciilor medico-sociale şi de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu
handicap grav
Diversificarea serviciilor oferite în cadrul centrelor de zi pentru persoane vârstnice
Înfiinţarea unui Centru de tip familial pentru persoane vârstnice defavorizate fără locuinţă, ca urmare a
retrocedării imobilelor naţionalizate

III.4	Cultural
1. Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural şi
restructurarea urbană a zonei Mânăstirea Plumbuita
Obiectiv general
Valorificarea turistică a resurselor istorice şi culturale.
Obiective specifice
- Regenerarea urbană a zonei Mânăstirii Plumbuita;
- Realizarea unor facilităţi turistice;
- Conservarea şi valorificarea tradiţiilor şi valorilor
cultural-religioase.
Scurtă descriere
Mânăstirea Plumbuita, ctitorie a lui Petru Voievod
datată din secolul al XVI-lea este amplasată pe malul
drept al râului Colentina, pe o insulă aflată în lacul
Plumbuita. În cadrul lăcaşului se află un tezaur de
icoane şi obiecte de cult din secolele XV-XVII. Biserica Mânăstirii a fost rezidită de Matei Basarab în
1647. Aceasta prezintă caractere arhitecturale specifice zonei Muntenia, dar şi elemente de tip gotic,
în special la ferestre. Zidurile sunt groase, de aproximativ 1 m. Tabloul votiv al bisericii îl înfăţişează pe

Buget estimat
Pentru 4 noi centre:
400.000 lei
Pentru 2 noi centre:
200.000 lei
Anual 1.000.000 lei
Anual 200.000 lei
200.000 lei

voievodul-ctitor Matei Basarab. Casa Domnească
are arcade pe masive de zidărie la parter şi arcade
mai numeroase, sprijinite pe coloane cilindrice, la
etaj, fiind unul dintre exemplarele rare de arhitectură
civilă anterioară secolului al XIX-lea, care se păstrează în Bucureşti. Turnul-clopotniţă este încorporat
în zidul de incintă, în jumătatea laturii sudice a acestuia. Nivelul inferior este străpuns de tunelul intrării,
deasupra acestuia înălţându-se camera clopotelor.
Zona în care se situează mănăstirea este fără utilităţi, servicii, echipamente şi infrastructură publică.
Prin intermediul acestui proiect se doreşte refacerea
infrastructurii, amenajarea şi dotarea cu mobilier urban.
Proiectul propune totodată dezvoltarea unor servicii
care să asigure popularizarea valorii cultural istorice
a Mânăstirii şi promovarea turistică a zonei.
Durata proiectului
12 luni.
Rezultate
- Aspect ambiental şi funcţional al zonei îmbunătăţit;
- Nivel crescut de atractivitate turistică a zonei;
- Integrarea zonei în circuite turistice şi cultural-religioase;
- Punct turistic de informare.
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