
Sectorul 4 al Municipiului 
București  

 



 Dezvoltarea unei culturi a eficienței energetice sporite 

 Reducerea treptată a normei de poluare 

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

 Spațiile verzi  

 Îmbunătățirea aspectului sectorului 

 Smart City 

 Traficul aglomerat 

 Aglomerarea din parcări și de pe șosele, precum și de pe spațiile pietonale 

 Gestionarea adecvată a locurilor de parcare 

 Favorizarea vehiculelor de transport în comun și a celor ecologice 

Sectorul 4 al Municipiului București este implicat 
activ și are ca obiectiv constant dezvoltarea 

urbană, urmărind o serie de aspecte importante 
pentru cetățeni, sector și oraș 



 Smart City  

Băncuțe electronice - Smart Bench   

Sunt echipamente de telecomunicații fiind un cloud de WI-FI care au și rolul, printre altele, de a fi un 

încarcator public pentru dispozitive mobile, care folosește energia solară, punând în valoare beneficiile pe 

care sursele de energie regenerabilă le oferă în spatiile publice.  

  

”Banca” poate fi folosită pentru alimentarea telefoanelor, tabletelor, laptopurilor, playerelor multimedia 

wireless sau prin cablu, oferind totodată Internet Wi-Fi gratuit utilizatorilor aflați în spații publice și 

iluminare bazată pe tehnologie LED.  



 Smart City  



 Smart City  



Îmbunătățirea aspectului sectorului 
Mobilier urban 
Spații verzi 
Modernizare 



Spații verzi    
 

Spații urbane 
 



Spații verzi    
Spații urbane 



Modernizare urbană 
 Spațiu verde 
 Spațiu urban 
 



 Spații verzi    
 Spații urbane 

 



 Spații verzi    
 Spații urbane 

 



 Spații verzi    
 Spații urbane 

Modernizare 
Regenerare urbană 



Modernizare  Spațiu verde  Spațiu urban 



  Modernizare urbană 
 

MODERNIZARE PIAȚA AGROALIMENTARĂ BERCENI SUDULUI 
 



 Modernizare urbană 



 Modernizare urbană 



Valoare totală proiecte POR -  Creșterea Performanței Energetice 
227.365.472,78 lei 

 
Valoare totală proiecte POR - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

51.540.969,17 lei 
 

Valoare totală proiecte depuse în cadrul Programului Operațional 
Regional  

278.906.441,95 lei 



 
 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea A – Clădiri rezidențiale 

 
Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului 

București  
 

• 11 cereri de finanțare depuse 
• 91 blocuri de locuințe 
• Aproximativ 8.000 de apartamente 
• Peste 25.000 de cetățeni 
• 7 contracte semnate până în Decembrie 2018 
 
 



 

 

Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea A – Clădiri rezidențiale 
 

Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 
 

Obiectivul general al proiectelor 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice pentru clădirile rezidențiale din Sectorul 4 al 
Municipiului București și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locatarilor acestora, promovarea unei economii mai eficiente 
din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive prin gestionarea inteligentă a energiei, în condițiile 
unei dezvoltări durabile. 

 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale/ blocurile de locuințe, va conduce la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin: 

• Îmbunătățirea condițiilor de confort interior; 

• Reducerea consumurilor energetice; 

• Reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și consumul de apă caldă menajeră; 

• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 



Obiective specifice 
OS1 – Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie din clădirile rezidențiale din Sectorul 4 al 
Municipiului București. Lucrările de eficiență energetică vor avea ca rezultat atât economii considerabile de resurse energetice, cât și 
economii la bugetul propriu al locatarilor, prin reducerea costurilor de întreținere.  
  
OS2 – Scăderea consumului anual specific de energie prin sprijinirea acțiunilor pentru eficientizarea energetică a cladirilor rezidențiale din 
Sectorul 4. Intevențiile propuse conduc la o utilizare mai eficientă a resurselor energetice, realizând astfel o contribuție majoră pentru 
creșterea performanței energetice a clădirilor, pentru o dezvoltare durabilă a comunității din Sectorul 4 al Municipiului București.  
  
OS3 – Diminuarea consumului anual pentru încălzire prin promovarea măsurilor pentru creșterea eficienței energetice, precum și a 
calității vieții pentru cetățenii Sectorului 4, urmare a îmbunătățirii condițiilor de locuit prin realizarea de lucrări de izolație termică și 
hidroizolare a anvelopei clădirilor și a reabilitării și modernizării instalației de distribuție a agentului termic. 
  
OS4 – Reducerea consumului anual de energie primară la nivelul clădirilor rezidențiale ale Sectorului 4, rentabilizarea utilizării energiei. 
Lucrările de eficiență energetică vor avea ca rezultat atât economii considerabile de resurse energetice, cât și economii în bugetul propriu 
al locatarilor, prin reducerea costurilor de întreținere. 
  
OS5 – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii de CO2) și protejarea mediului înconjurător prin sprijinirea acțiunilor pentru 
eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Sectorul 4 al Municipiului București. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectelor: 
 
 
 

1. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie. 
 

2. Diminuarea consumului anual specific de energie pentru încălzire pentru clădirile rezidențiale. 
 

3. Scăderea consumului anual specific de energie pentru clădirile rezidențiale. 
 

4. Reducerea consumului anual de energie primară pentru clădirile rezidențiale. 
 

5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cladirile rezidențiale. 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
 

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  
Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare  

Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe 
tot parcursul vieţii  

Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii 
 
 

PROIECT: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron 
Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 

 
Valoarea totală a proiectului : 25,426,841.56 lei 

 



 
 
 
 

PROIECT: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 
 

Obiectivele proiectului 
 

Consolidarea învățământului profesional prin asigurarea unor facilități educaţionale de înaltă calitate prin construcția, 
reabilitarea, extinderea și dotarea unității de învățământ.  

Creșterea calității infrastructurii de educație, a accesului și a atractivitătii unității de învățământ va asigura un proces 
educațional la standarde europene și va crește participarea populației școlare la procesul educațional. 

        Construirea unui cămin de fete 
      Reabilitarea și extinderea căminului de băieți 

Construirea unui Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe și spații de lucru 
Creșterea gradului de participare în învățământul tehnic profesional prin investițiile în infrastructura educațională care 
vizează asigurarea facilităților necesare pentru o educație de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu 

tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 
  

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului 

1. Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea căminului de baieți existent (Corp A). 

2. Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea atelierelor din cadrul căminului de baieți.  

3. Dezafectarea imobilului existent (P+E) și edificarea unei construcții noi, cu destinatia cămin pentru 
cazare eleve, cu regim de înălțime P+3E+E4 parțial, având și cantină la parter (numit Corp B) al Colegiului 

(Corp A) 

3. Edificare construcție nouă cu destinația Sală Multifuncțională 

4. Modernizarea infrastructurii educaționale din cadrul Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu”  
 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 

 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 

 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr.89 

 



 
 
 

PROIECT: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu 
Vasile nr.16 

Valoarea totală a proiectului: 15.148.951,40 lei 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare  

Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

Apel dedicat învăţământului obligatoriu 



 
PROIECT: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu 

Vasile nr.16 
 
 

Obiectivul proiectului 
 
 

Obiectivul general este creșterea calității infrastructurii de educaţie, a accesului și a atractivității unității de 
învățământ, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării 

populației școlare la procesul educațional, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o 
rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri 

superioare de educație, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de 
șanse, protejarea mediului și dezvoltarea durabilă.  



Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 
 

1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea bazinului de înot. 
 

2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii cu destinația sală de sport. 
 

3. Facilitarea accesului la bazinul de înot. 
 

4. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților sportive. 
 

5. Creșterea ratei de cuprindere și de participare școlară la programele de sprijin/remediere sau de tip 
„Școala după școală”. 

 
6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la activități sportive. 

 
 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 



Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
 

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
 

 Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare   
Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 

 

PROIECT: Lucrări de construcții grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190  
PROIECT: Lucrări de modernizare, reabilitare Grădinița Scufița Roșie 

 
Valoare totală a proiectelor: 10.965.176,21 lei 

 



PROIECT: Lucrări de construcții grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 
 
 

Obiectivul proiectului  
Obiectivul general este construcția unei grădinițe cu program normal și prelungit, mărirea capacității și 
creșterea calității infrastructurii de educație, a accesului și a atractivității pentru asigurarea unui proces 

educațional la standarde europene și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional, 
asigurarea unei rate mai facile de tranziție spre niveluri superioare de educație, totodată participând la 

atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltarea durabilă. 
 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului 
 

1. Îmbunătățirea infrastructurii sistemului de educație și îngrijire pentru copiii preșcolari 
2. Creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar  

 



PROIECT: Lucrări de modernizare, reabilitare Grădinița Scufița Roșie 
 

Obiectivul proiectului 
 

Obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea Grădiniței Scufița Roșie în vederea creșterii 
performanței energetice, creșterea calității infrastructurii de educație, a accesului și a atractivității pentru 
asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației preșcolare la 
procesul educațional asigurând o rată mai facilă de tranziție spre niveluri superioare de educație, totodată 

participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și 
dezvoltarea durabilă. 

 
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului 

1. Creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar: Acces la educație și îngrijire pentru copiii 
preșcolari  

2. Îmbunătățirea infrasturcturii sistemului de educație și îngrijire pentru copiii preșcolari: Modernizare și 
reabilitare Grădinița Scufița Roșie 



 Sectorul 4 al Municipiului București este membru fondator al Asociației Gândim și Acționăm 
Local în Sectorul 4, asociație care prin proiectul POCU AP5/PI 9.vi/OS 5.1. - STRATEG PLUS - PARTENERIAT 
PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ, cod SMIS 106628, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locală 
pentru o zonă marginalizată din sectorul 4.  

 
 Strategia de Dezvoltare Locală a obținut finanțare, iar în perioada următoare, în cadrul apelului 
de proiecte ce va fi lansat în cadrul Axei Prioritare 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE 
A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub 
responsabilitatea comunității (DLRC), va depune o cerere de finanțare pentru implementarea intervențiilor 
asumate prin SDL, pentru soluționarea problemelor din zona urbană marginalizată. 
 
 Totalul intervențiilor finanțabile din FEDR prin POR sunt în valoare de 2.561.023,00 euro, 
reprezentând 61,18% din bugetul total al Strategiei de Dezvoltare Locală, după cum urmează: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


