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Introducere (sumar executiv)
Locală

Strategia de Dezvoltare

şi

locale pentru identificarea

reprezintă

(SOL)

planificarea

un instrument utilizat de

iniţiativelor

locale de dezvoltare în
reflectă

specifice ale teritoriului vizat de strategie. Documentul
comunităţii

locale

şi

naţional şi

municipal, regional,

Strategia de Dezvoltare

direcţii

Bucureşti îşi

acţiune

strategică

viziunea

de nevoile

de dezvoltare a

planurile strategice relevante de la nivel local,

a Zonei Urbane Marginalizate din arealul Baicului - Pantelimon propune utilizarea unei

îmbunătăţirea calităţii vieţii

principale de

potenţialul

funcţie

publice

european.

Locală

Plumbuita din Municipiul
necesare pentru

şi

este corelat cu obiectivele

către autorităţile

să

care

abordări

comunităţii

la nivelul

integrate a

acţiunilor

locale, respectiv stabilirea unor
funcţie

abordeze problemele locale în

de contextul existent

de dezvoltare al arealului vizat. Astfel, prezenta Strategie a fost

elaborată

şi

pe baza unei

analize socio-economice a teritoriului vizat, în baza căreia au fost delimitate nevoiele, resursele şi
problemele

populaţiei

şi potenţialul

din teritoriul SDL, precum

şi

nivelul celor 3 zone. Acestea au fost ulterior discutate
cadrul

consultărilor

de dezvoltare al ZUM

agreate cu membrii

identificată

comunităţilor

la

locale în

organizate în perioada de elaborare a strategiei.

ZUM vizat de prezenta SDL se compune din:
Zona Baicului - 7

străzi

ale zonei: Str. Stoinicul Vasile, Str. Popa Nicolae, Str. Lunca
Râşnov,

Florilor, Al. Silistea, Str. Ziduri între vii, Str.
străzi

Zona Plumbuita - 39

ale zonei: Str.

Şipca,

Str.

Str. Rodica
Neagotă,

Str.

Măgura

Vaii, Str. Petre

lspir, Str. Râul Colentina, Str. Logofăt Cârstea, Str. Tane Dumitru, Str. Paraschiv N., Str.
Afirmării,

Str. Pascale

Ştefan,

Str. Ion Marin, Str. Loprtii, Str. Brana, Str. Olanelor, Str .
Ghimalău,

Pârâul Nicolae, Str. Zamfir Gh ., Str.

Str. Folclorului, Str. Steaua

Ferestrei, Str. Safirului, Str. Memoriei, lntr. Beiu, Str.
Str.

Pălămidei,

Făgăraşului,

Gimalău,

Str.

Str. Ion

Porumbăceanu,

!varului, Str. Plumbuita, Str.
Zona Pantelimon - 5
Pantelimon,

Şos.

Ţiglelor,

Str.

Armaşu

infrastructură,

şi

Pantelimon se

urbană,

degradarea

Zona Plumbuita

infrastructură (străzi

confruntă

spaţiilor

mici ale locuitorilor, segregarea
publică.

Dobroeşti,

Str. Zambila Icnita, Aleea

Marcu

confruntă

pe teren, ZUM identificat la nivelul

cu probleme fundamentale legate de

servicii, utilităţi publice, securitate publică şi infracţionalitate, necesitând intervenţii

în acest sens. Zona Pantelimon se
aglomerare

Str. Ricinului

şi cercetării

Potrivit concluziilor rezultate în urma analizei
zonelor Baicului, Plumbuita

Str. Constantin Beiu,

Str. Parosei, Str. Aristotel, Str. Culmea

ale zonei: Sos.

Vergului, Str.

Str.

Str. Ghimbav, Str. Linotipului, Str. Elevatorului, Str.

Tămâioarei,

străzi

Pietrişului,

Roşie,

socială

prezintă şi

neasfaltate, lipsa

cu probleme legate de

infastructură

verzi, grad redus de ocupare în rândul
la nivelul

comunităţii şi

de transport

populaţiei,

şi

venituri

probleme legate de securitatea

aceasta diverse probleme, principalele fiind legate de
reţelei

de

apă şi

canalizare din anumite zone), nivelul redus

de calificare a forţei de muncă, nivel ridicat al criminalităţii locale, veniturile foarte mici ale
populaţiei, locuinţe

transport public în

improvizate -

zonă,

degradarea

fără

forme de proprietate, slaba dezvoltare a

spaţiilor

verzi, nivelul redus de

de trai. În zona Baicului, au fost identificate
redusă

în comunitatea

locală

a

populaţiei

pro~bt·me

şi refugiaţi,

de ro
.

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

legate de

.

~

reţelei

educaţie şi condiţiile

utilităţile

de

precare

publice, integrarea

lipsa furnizorilor de servicii de
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unităţi

redus de

rată ridicată

a abandonului

populaţiei şi

o rata

şcolar

ridicată

de

şomajului.

a

populaţia

DLRC va viza
viaţă scăzut,

standard de

(o

singură şcoală localizată

în interiorul zonei),

romă,

venituri reduse ale

în special în rândul copiilor de etnie

infrastructurii de transport public, de
Intervenţia

învăţământ

şi

precum

formală şi

condiţii

unor

condiţii

vulnerabile, fie locuiesc în
grup

în cadrul SOL,

ţintă

există şi
şi

vulnerabil aparte

un

de

gospodăriilor),

populaţie,

sărăcie extremă.

număr

a

care fie

intervenţia

care are un

educaţie,

ţintă

stare de
scăzut

de

vizat de acest

aparţin

unor grupuri

De asemenea, printre locuitorii ZUM
romă,

însemnat de persoane de etnie

care va fi vizat de

extinderea

prin nivel

improprii de locuire. Grupul

proiect este reprezentat de categorii dezavantajate de
selectată

Bucureşti

din cadrul Sectorului 2 a Municipiului

caracterizat prin deficit de capital uman (deficit în

existenţa

prin

şi

dezvoltarea

a infrastructurii sociale.

sănătate precară, mărime şi compoziţie necorespunzătoare

ocupare

necesară

De asemenea, este

utilităţi,

care

reprezintă

un

DLRC.

În arealele selectate ca zone urbane marginalizate există o parte importantă din locuitori, care
trăieşte

locuinţe

în

identificarea
referă

şi menţinerea

precară

la nivelul ZUM, care

crează

muncă.

de a scăpa de

un nivel

scăzut

identifice

soluţii şi acţiuni

în viitor, prin animarea
propusă.

dezavantaje majore pentru

populaţia

pentru

comunităţii,

de

sănătate

locuieşte

în aceste

din aceste zone reduc

intervenţiile

iar GAL-ul constituit

locale vizate care

îşi

propune ca prin
să poată

şi

să

asigure un caracter zonal pentru strategia
locală

va fi
să

fi implementate

posibilă

abordării

realizată

cu implicarea actorilor locali (mediu public, mediu privat, societate

specifice DLRC „de jos în sus", elaborarea strategiei de dezvoltare

creşterea condiţiilor

comunităţii,

accesarea

asigure caracterul

integrat.

Conform

mai bine care sunt problemele

această

sustenabile care

integrate, prin abordarea de tip DLRC, care

multisectorial (prin vizarea unor domenii specifice)

dezvoltării

de tipul

şi

adecvate, integrate

comunităţii

intervenţii

care

(educaţie, sănătate, infrastructură)

Mai mult decât atât, prin prezenta strategie de dezvoltare

finanţărilor

cu probleme în

sărăcie.

locale plasate sub responsabilitatea
să

educaţie,

socială, educaţională şi

Aceste zone sunt adecvate din toate punctele de vedere pentru
SOL

de

Problemele specifice adresate prin metoda DLRC se

de locuire, infrastructura

zone. Lipsa sau slaba calitate a serviciilor
şansele populaţiei

prezintă

care

unui loc de

astfel la infrastructura

existentă

şi

neadecvate

precum

şi

civilă)

locală

a fost

care cunosc cel

nevoile care trebuie acoperite pentru

de viaţă în zonele în care aceştia locuiesc, ceea ce conferă un grad ridicat de

aplicabilitate a SDL la nivelul zonei vizate. la nivelul zonei urbane marginalizate selectate au existat
anterior

acţiuni

animarea

concentrate în anumite

comunităţii

poate fi

direcţii

realizată şi că

(social,

inclusiv la nivelul ZUM

selectată

acţiuni

etc), care au demonstrat

există direcţii

de specialitate care au activat

(pe problematica romilor, în domeniul

menite

că

aceasta poate conduce la atingerea unor rezultate

propuse. Mai mult decât atât, la nivelul UAT Sector 2
implementând diverse

educaţie,

să îmbunătăţească situaţia existentă.

educaţie şi

social),

Prin specificul

abordarea DLRC va avea un efect pozitiv pentru consolidarea parteneriatului dintre

său,

autorităţile

publice/actorii economici, pe de o parte, şi comunitatea, pe de altă parte.
La nivelul ZUM selectate se

estimează că

vor fi

îmbunătăţite

standardele de

viaţă

ale locuitorilor

prin selectarea şi implementarea unor proiecte iţegrate şi mature, care să acopere nevoile
identificate la nivelul

comunităţii locale. Pe de o pa

comunităţilor din zonele urbane marginalizate vor

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

1

I

f\schimbările

care vor fi observate la nivelul

atât schimbăJi fizice (datorate rezultatelor
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proiectelor de infrastructură care pot fi realizate), cât şi schimbări la nivel de mentalitate şi
pregătire

a populaţiei din aria

vizată

de proiect.

În baza analizei efectuate şi a cercetărilor derulate a fost stabilit obiectivul general al SDL, acesta
fiind reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM,
alături

de îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de

viaţă şi creşterea economică

în teritoriul SDL Perioada

definită

pentru implementarea Strategiei

Locale de Dezvoltare este 2018-2023. Atingerea obiectivului general al SOL este condiţionată de
îndeplinirea a 7 obiective specifice ce adresează principalele tematici la nivelul cărora s-au
identificat probleme: infrastructură, mobilitate urbană şi locuire, spaţii publice urbane, ocupare,
educaţie,

şi

acces la servicii, comunitate

imagine

publică.

Implementarea SDL va contribui în mod direct la atingerea obiectivelor din Planul Local de
Dezvoltare

Durabilă

a Sectorului 2, respectiv:

•

dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor Sectorului;

•

dezvoltarea de planuri integrate de regenerare urbană a zonelor deficitare ale Sectorului;

SOL include
comunităţii

Dezvoltare

acţiuni

care

vizează

inclusiv intregrarea

şi îmbunătăţirea condiţiilor

de trai ale

roma, contribuind astfel şi la obiectivele generale tematice propuse în Planul Local de
Durabilă

a Sectorului 2:

•

creşterea

nivelului

educaţional şi

•

creşterea

accesului la servicii de

•

creşterea calităţii vieţii;

•

creşterea

accesului pe

piaţa

a nivelului de acces la

asistenţă medicală şi

educaţie;

servicii comunitare;

muncii;

De asemenea, implementarea SOL va contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice de abordare
integrată

a problematicii

Grupul de

iniţiativă

comunităţii

şi

rome la nivel local

de

susţinere

a

acţiunilor

propuse de

al Romilor Sector 2.

Rezultatele vizate prin implementarea SDL sunt corelate cu obiectivele din domeniul social de
combatere a riscurilor de excluziune
acestora

şi protecţia socială

Abordarea
o

integrată

evoluţie sinergică

asemenea corelate
Dezvoltare
părţi:

a persoanelor vârstnice

şi

integrată,

complementare. SDL va avea în vedere

a Sectorului 2, acesta din

Locală

de Dezvoltare

Durabilă,

urmă

SDL

având o
Direcţiei

şi

de

creştere

a calităţii

vieţii

proiectele rezultate vor fi de

măsurile

propuse în Planul Local de

structură complexă

Planul Local de

Prioritare. De asemenea SOL va sprijini Strategia
Protecţie

şi

a dezvoltării teritoriului zonelor Baicului, Pantelimon, Plumbuita va determina
a celor 3 areale. Prin planificare

Durabilă

Strategia

socială

a persoanelor cu venituri reduse.

Acţiune,

ce cuprinde 3

Portofoliul de Proiecte

Generale de

Asistenţă Socială şi

a Copilului Sector 2.

În perioada 2008-2010, la nivelul Sectorului 2 au fost elaborate 3 Planuri Integrate de Dezvoltare
Urbană.

Aceste planuri au fost în

constat în sprijinirea

dezvoltării

concordanţă

cu obiectivul strategic al POR 2007-2013 care a

regiunilor României din punct de vedere economic

şi

social,

durabil şi echilibrat teritorial şi sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere şi
îmbunătăţirea

mediului de afaceri

având în vedere verificarea

şi

a infrastructurii de

măsurilor

incluse în cadrul celor 3 PIDU-uri.

Grupul de Acţiune Loca IM Sector 2

propuse

bază.

şi ~ ~lor

Elaborarea SOL s-a realizat inclusiv

efectiv implementate

până

în prezent,
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1. Prezentarea generală a oraşului sau municipiului
1.1 Principalele caracteristici geografice, incluzând
Figura nr.1

Localizarea Sectorului
2

Bucureşti,

hărţi
reprezintă

Sectorul 2
teritorială

în cadrul

României

o subunitate administrativ-

a Municipiului

Bucureşti,

fiind situat în

suprafaţă

partea de nord-est a acestuia, pe o

de 32

de km şi având o populaţie de 372.913 locuitori.
2

Din cei 32 de km

2
,

2

28,44 km reprezintă suprafaţă

intravilană şi doar 3,56 km reprezintă suprafaţa
2

spaţiilor verzi. 1 În partea de vest, se învecinează cu
sectorul 1, iar la est şi sud-est cu sectorul 3, având
următoarele limite 2:

Sursa: Google maps

Limita de vest:
C.A. Rosetti

până

Arthur Verona

Piaţa

la Str. Pitar

până

Bălcescu,

Nicolae
Moş,

B-dul Nicolae

Str. Pitar

Moş până
până

la Str. Xenopol, Str. Xenopol
Polonă,

Sahia (inclusiv), Str.

Calea Floreasca,

Şos.

Bălcescu până

la Str. C.A. Rosetti, Str.

la Str. Pictor Arthur Verona, Str. Pictor
Piaţa

la

Piaţa

Alexandru Sahia,

Pipera (inclusiv)

până

Alexandru

intersecţia

la

cu calea

ferată Bucureşti-Constanţa.

Limita de nord: linia de cale
limita de est: calea

până

est cursul râului Colentina
Limita de sud:

ferată

Şos.

ferată Bucureşti - Constanţa până

de la Pantelimon - Obor

la

Şos.

Pantelimon

Str. Morarilor, B-dul Basarabia de la

până

la gara Pantelimon .

la lacul Fundeni, urmând apoi spre

Pantelimon.
până

la

intersecţia

intersecţia

cu

Şos.

cu Str. Morarilor

Vergului,

până

Şos.

Vergului

intersecţia

la

cu

până

Şos.

la

Mihai

Bravu, Piaţa Muncii (inclusiv}, Calea Călăraşi până la intersecţia cu Str. Romulus, Str. Romulus până
la

intersecţia

cu Str. Mântuleasa, Str. Mântuleasa

dul Hristo Botev, B-dul Hristo Botev
B-dul

l.C.Brătianu şi

B-dul Nicolae

Figura nr. 2

până

până

la Str. Negustori, Str. Negustori

la B-dul Republicii, B-dul. Republicii

Bălcescu, Piaţa

Nicolae

până

la

până

la B-

intersecţia

cu

Bălcescu.

localizarea Sectorului 2

Alte caracteristici geografice ale sectorului 2

în cadrul Municipiului Bucureşti

vizează relieful plat, de câmpie şi prezenţa râului

Colentina, care

împreună

principalele cursuri de

cu

Dâmboviţa formează

apă

ale municipiului. De

asemenea, pe teritoriul sectorului 2,
de lacuri naturale, precum:
Herăstrău,

Sursa: Google maps

cu veri foarte calde

şi

ierni reci, cu

influenţe

există

o serie

Mogoşoaia, Băneasa,

Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni,

Pantelimon. Clima este temperat-continentală,
ale maselor de aer din vest

şi

sud, iar regimul

temperaturii aerului este diferit între centrul oraşului şi periferie. Sectorul 2 este caracterizat de
un deficit de umiditate

faţă

de valoarea

optimă

medie, compensat în parte, de salba de lacuri

naturale, care favorizează evaporaţia de apă şi umidifică aerul în zonele învecinate.

Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2, Bucure~
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Populaţia şi

caracteristicile demografice

La nivelul anului 2016,

populaţia

comparativ cu anul 2010.

Distribuţia

pe sexe

feminin, în special pentru categoria de
Tendinţa

sectorului 2, unde se
şi

49 de ani

vârstă

arată

o

de 50 de ani

şi

constată,

în anul 2016,

procentul mai mare al

populaţiei

vârstă, evidenţiază scăderea populaţiei

(46%)

şi

avea o

populaţie

a persoanelor cu vârsta

(29.607 locuitori)

şi

cuprinsă

.··

t·

cu vârsta
şi

la nivelul

cuprinsă

între 20

64 de ani, comparativ

de persoane pe categorii de

30-34 de ani, concomitent cu

4

Distribuţia

cuprinsă

Locuinţelor

al

din 2011, sectorul 2 al

pe categorii de

vârstă

evidenţiază

o

între 30-34 ani (33.877 locuitori), 50-59 ani

40-44 ani (29.463 locuitori}.
Analiza

3«.W

menţine şi

de 345.370 locuitori, din care 158.700 de sex masculin

Figura nr. 3
Structura populaţiei
sectorului 2, pe grupe de vârstă,
în anul 2011
J:.rJCO

se

între 54
şi

tinere, de 20-24 de ani

186.670 de sex feminin (54%).

preponderenţă

naţional,

evoluţiei numărului

Recensământul Populaţiei şi

Conform datelor colectate la

creştere

în

a persoanelor de sex

peste.

la nivel

cu vârsta

creşterea populaţiei de 60-64 de ani şi 45-49 de ani.
Bucureşti

şi

preponderenţa populaţiei

cu ponderea persoanelor de 10-19 ani. Analiza

municipiului

uşoară preponderenţă

îmbătrânire demografică, manifestată

de

aflată

sectorului 2 era de 372.913 persoane,

evoluţiei populaţiei

în perioada 2010 - 2016,
semnificativă

a

pe grupe de

evidenţiază

populaţiei

o

vârstă

scădere
cuprinsă

cu vârsta

între 20-24 de ani, care s-a înjumătăţit, dar şi a
populaţiei

cu vârsta

cuprinsă

între 30-34 de ani,

scădere

unde s-a înregistrat o

de circa 7.000 de

persoane, în perioada menţionată. În acelaşi
timp,

populaţia

creştere

de 60-64 de ani a înregistrat o

de 8.000 de persoane, concomitent cu

creşterea populaţiei

(creştere

49 de ani

cu vârsta

cuprinsă

între 40-

de 11.000 de persoane),

aspect ce confirmă procesul de îmbătrânire a

Sursa: RPL 2011

populaţiei. 5
În ceea ce priveşte etnia, din totalul de 345.370 locuitori ai sectorului 2 în anul 2011, 5.623 erau
persoane de etnie

romă. Asociaţiile

rome estimau

însă

în 2007 un

număr

de aproximativ 20.000 de

etnici romi.
Potrivit Directorului DGASPC
regăsesc

în special în

şi Preşedintelui

următoarele

Partidei Romilor,

comunităţile

compacte de romi se

zone: Petricani - Plumbuita, Baicului (în special

Drăguşin

Măgurei,

în special

Deleanu, Lunca Florilor, Malului, Rodica), Colentina (de la Radovanu la Valea
străzile Făgărăşeanu,

Peisajului), Glodeni, Triteni, Dimitrie Pompei nr. 5, Lizeanu, Maica Domnului,

Viitorului, Radu de la Afumaţi, Calea Moşilor şi Sfinţilor nr. 13.

6

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al populaţiei, potrivit datelor furnizate de RPL 2011, din
totalul de 315.092 locuitori cu vârsta de 10 ani

şi

peste, 34,30% aveau studii superioare, 29,18%

studii liceale, 15,59% studii gimnaziale, 8,81% studii wofesionale şi de ucenici, 6,90% studii
4
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primare
avea o

şi

4,25% studi i postliceale

şcoală absolvită ,

şi

maiştri.

de

Doar 0,94% din totalul

populaţiei

sectorului 2 nu

însemnând 2.968 persoane (dintre acestea 683 erau analfabete).

1.3 Patrimoniul natural
Conform OUG Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei

şi

faunei

sălbatice,

patrimoniul natural
şi

structurilor fi zico-geografice, floristice, faunistice
importanţă
recreativă

şi

valoare

au o

fa unistice, al

economică,

semnificaţie relevantă

integrităţii funcţionale

animal, precum
generaţiilor

ecologică,

şi

şi

prezente

ştiinţifică,

biogenă ,

sanogenă,

conservării diversităţii

sub aspectul
cerinţelor

ansamblul componentelor

biocenotice ale mediului natural, ale

a ecosistemelor,

pentru satisfacerea

reprezintă

conservării

de

şi

căror

peisagistică

şi

biologice floristice

şi

patrimoniului genetic, vegetal

şi

viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie

ale

viitoare.

În sectorul 2 al Municipiului Bucureşti nu există arii naturale protejate prin lege sau structuri
incluse în lista patrimoniului natural mondial. Se
Mogoşoaia, Băneasa, Herăstrău,

remarcă totuşi prezenţa

mai multor lacuri:

Floreasca, Tei, Plumbuita, Funden i, Pantelimon

şi

a peste 30 de

parcuri, dintre care amintim : Parcul de Agrement Tei, Parcul Circul de Stat, Parcul loanid, Parcul
Naţional,

Ecologic

Parcul Obor, Parcul Lunca Florilor, Parcul Izvorul Rece, Parcul
Dobroieşti,

suprafaţă

este

Parcul Ion

deţinută

Creangă,

etc. Dintre cele 8 lacuri

Grădina

antemenţionate,

Icoanei, Parcul
cea mai mare

de Lacul Pantelimon (260 ha}.
Suprafaţa

Tabel nr. 1.
Nr.

lacurilor din Sectorul 2

- ~--·--"

Suprafaţă

Denumire

crt.

·"':1;~~~~,ţ~ţD[rYi~11ş§~~-7,;-;":····----„·---~·~, 120n·~jc·-·-=-:~ . . ::·.~·;:
Lacul

2.

Băneasa

40 ha

77tîa . ., '.·

\3-; . >..:u1i;:11i :~~tă #Fău'
4.

Lacul Floreasca

70 ha

6.

Lacul Plumbuita

cca 80 ha

8.

Lacul Pantelimon

260ha

5

,,,.,:;

_ _ _ _ _ _ „ ____ _
" - · -- - - ·- - - - - - -

În ceea ce priveşte cal itatea mediului, principalele probleme cu care se confruntă Sectorul 2
vizează suprafaţa redusă

generator de poluare

şi

a

spaţiilor

verzi (lipsa

suprafeţelor

oxigenate), traficul auto intens,

salubrizarea anumitor zone.

Astfel, calitatea aerului este

i nfluenţată

de traficul auto, în special pe arterele de trafic aglomerate.

De asemenea, cantitatea de praf din municipiul Bucureşti este estimată la 280 tone/km (faţă de
2

media din alte oraşe europene, de 20 tone/km
Circulaţia rutieră reprezintă şi

expuse la

depăşiri

Pantelimon, Calea

2

},

principala cauză fiind lipsa spaţi ilor verzi.

o sursă de poluare fonică, astfel

ale valorilor aprobate de zgomot,

Moşilor,

7

St rategia de Dezvoltare Locală Integrată şi Durabilă a Sectorului 2, p .n
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un

numă r

mare de persoane sunt

lpecial pe arterele

B-dul Lacul Tei (unde zgom<)iill

Obor, Doamna Ghica, lancului, Ferdinand„
7

î~

că

Şos.

Colentina,

Şos .

este de peste 70dB) şi în intersecţiile
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Referitor la calitatea apelor, aceasta este

afectată

de apele menajere, în special la nivelul primului

acvifer ROAG03 - Colentina, aflat în risc de neatingere a
nivelul corpului de
depăşiri

Formaţiunea

pentru

apă subterană Bucureşti

ale valorilor de prag la amoniu
de

chimice bune. De asemenea, la

Slobozia (Nisipurile de

şi fosfaţi

Frăteşti există depăşiri

stării

Mostiştea)

în timp ce la corpul de

ale valorilor de prag la amoniu

se

înregistrează

apă subterană Bucureşti
şi

-

la standardul de calitate

azotaţi.

În ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă, râul Colentina şi Valea Şuiei se încadrează în
categoria apelor cu stare

ecologică moderată şi

râul Colentina au de asemenea o stare
tip

ştrand,

apă

întrucât probele de

stare

chimică bună,

recoltate nu se

chimică bună.

dar nu

există

încadrează

lacurile de acumulare de pe

zone de agrement autorizate de

în parametrii

prevăzuţi

de HG nr.

459/2002 cu privire la normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru
îmbăiere.

1.4 Patrimoniul arhitectural
Patrimoniul arhitectural
oraş/a

şi

şi

cultural

cultural

reprezintă

unei zone, contribuind la definirea

şi

o parte

esenţială

unicitatea unei

ce

caracterizează

comunităţi

locale

şi

identitatea unui
având un impact

direct asupra gradului de atractivitate a unui teritoriu, inclusiv din punct de vedere turistic.
Sectorul 2 al municipiului

Bucureşti

lăcaşe

cultural divers reprezentat prin
personalităţi

istorice, teatre

şi

alte

instituţii

de

cultură

importanţă naţională.

Ansamblul

Mănăstirii Mărcuţa,

Ghica-Tei,

Şcoala

Centrală

şi

unui patrimoniu arhitectural

monumente ce amintesc de diferite

etc.

află

aici, 16 sunt monumente

şi

ansambluri de

Printre cele mai importante monumente clasa A se

numără

Parcul loanid, Circul de Stat - Pavilionul Central, Ansamblul Palatul

de Fete, Ansamblul Bisericii Mântuleasa, Ansamblul

Plumbuita, Ansamblul Bisericii

şi

16,2% din totalul monumentelor istorice din municipiul

Dintre cele 429 de monumente care se

monumente de

existenţa

de cult, muzee, statui

regăsesc

Pe teritoriul Sectorului 2 se
Bucureşti.

este caracterizat de

Greceşti,

Mănăstirii

Moara lui Assan, Casa Melik-azi Muzeul Theodor Pallady,

Biserica "Sf. Ioachim şi Ana" etc. 8 Printre bisericile şi mănăstirile sectorului 2, înscrise în
patrimoniul cultural
-

se

numără:

Biserica Adormirea Sfintei Ana -

Batişte;

-

Mănăstirea Mărcuţa;

-

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail

-

Biserica

-

Biserica ,,Înălţarea Domnului", numită şi "Teiul Doamnei Ghika";

-

Biserica Icoanei -Adormirea Maicii Domnului;

-

Biserica Dichiu;

-

Biserica „Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Spiridon, Popa Chiţu ;

-

Ansamblul Bisericii Mântuleasa;

-

Biserica Olari;

-

Biserica

-

Mănăstirea Plumbu ita;

şi

Gavril'';

Armenească;

11

Biserica
11

naţional,

Sfinţii

Voievozi -

Oţetari;

„Naşterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul /~naintemergător~

/
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Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Popa Nan;

-

Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Schitul Darvari;

-

Ansamblul Bisericii Silvestru;

-

Biserica „Sf. Ioachim şi Ana" - Oboru Vechi.

În ceea ce priveşte muzeele din sectorul 2, pot fi amintite:
-

Muzeul Theodor Pallady;

-

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" ;

-

Muzeul

-

Muzeul Memorial Dr. Gheorghe Marinescu;

-

Muzeul Memorial C.I.
instituţii

Alte

Naţional

Foişorul

al Pompierilor şi

de Foc;

C.C. Nottara .

culturale ale sectorului 2 sunt reprezentate de teatre

-

Teatrul Metropolis;

-

Teatrul Municipal l.S.Bulandra - Sala Toma Caragiu;

-

Teatrul Foarte Mic;

-

Teatrul de

-

Teatrul Mignon;

-

Gheothe - Institut;

-

Institutul Francez;

-

Centrul Cultural Turc "Yunus Emre" etc.

şi

institute de

cultură,

precum :

Artă Bucureşti;

În ceea ce priveşte petrecerea timpului în aer liber, cele mai reprezentative parcuri ale sectorului 2
sunt Parcul Tei, Parcul Obor, Parcul Luna Florilor, Parcul Plumbuita, Parcul
loanid, Parcul Circul de Stat etc. Municipiul
şasea capitală

Bucureşti prezintă

un

Grădina

potenţial

Icoanei, Parcul

turistic ridicat, fiind a

ca mărime din Uniunea Europeană şi având o serie de obiective cu potenţial de

atragere a turiştilor . Fiind unul dintre cele 6 sectoare ale municipiului, sectorul 2 deţine premisele
necesare dezvoltării din punct de vedere turistic, principalele forme de turism care pot fi
practicate pe teritoriul acestuia fiind turismul religios (având în vedere numărul mare de biserici şi
mănăstiri

incluse în patrimoniul cultural

naţional) şi

Sectorul 2 al Municipiului

Bucureşti

reprezentată

mare de structuri de cazare amplasate pe teritoriul acestuia, care

deţin

printr-un

număr

prezintă

turismul de afaceri.
o infrastructură turistică

bine dezvoltată,

o capacitate ridicată de cazare. Distrivuţia acestora nu este însă echilibrată, cele mai multe

hoteluri regăsindu-se în partea de sud-est a sectorului.
1.5 Locuirea

şi

accesul la

utilităţi

Sectorul 2 prezintă o zonă centrală, cu monumente clasa A şi B şi zone protejate şi o zonă de
locuinţe

colective,

caracterizată

de

prezenţa clădirilor

înalte (peste P+6), echipate cu

unităţi

comerciale, servicii sau alimentaţie publică .
În ceea ce priveşte locuinţele de tip ANL, datele publicate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
arată că

la nivelul lunii septembrie 2017, existau 349 de amplasamente recepţionate aferente

programului "Locuinţe pentru tineri, destinate înclţrie. rii". Toate ace,. ste unităţi locative au fost
1
recepţionate în perioada 2006 - 2009.
·

r

În ultimii ani, la nivelul sectorului 2, au
cele mai importante dintre acestea fiind:
Grupul de Acţiune Locală Sector 2

fos~dezol~~ e {~ 1 W de p.rriiecte

de

investiţii

imobiliare,

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita rezidenţial

1. Ansamblul
străzilor

Planorama Doamna Ghica: situat în zona Colentina, la
şi

Doamna Ghica

număr

Heliade între Vii - având un

intersecţia

de circa 1.120 de

apartamente, 800 de locuri de parcare, 4.500 m.p. de zone verzi, spaţii comerciale;
2. Complexul Doamna Ghica Plaza:

alcătuit

din 9 blocuri (4 blocuri de 4 etaje, 4 blocuri de 16

etaje, 1 bloc de 24 etaje);
3. Ansamblul imobiliar Poseidon Residence: situat pe malul lacului Plumbuita, din cartierul
Colentina, este un bloc cu 17 etaje
rezidenţial

4. Complexul

şi

156 de apartamente;
suprafaţă

Atlantis One: cu o

de 6.442,83 mp, cuprinde 134 de

apartamente în 4 blocuri, cu regim de înălţime P+ll;
rezidenţial

5. Complexul

reprezentând faza I

şi

are acces controlat cu
O

zonă dezvoltată

până

420 apartamente,

li a proiectului, apartamente vândute în totalitate. Zona
spaţii

verzi, locuri de joacă pentru copii
construcţii

punctuale de

şi

rezidenţială

teren sportiv.

pe foste terenuri industriale, precum centrele

comerciale Cora Pantelimon, Mega Mall, Veranda Mall
centrală şi

de proiect 1400 de

folosinţă

în prezent au fost date în

recent în sectorul 2 este cartierul Pipera, remarcându-se de asemenea o

inserţii

dezvoltare prin

fază

Vivenda Residencias: cuprinde în

apartamente. Din acestea,

a unor ansambluri

rezidenţiale

cu

locuinţe

şi apariţia

unor

clădiri

de birouri în zona

colective în zona Baicului - Colentina.

În ceea ce priveşte infrastructura edilitară, în sectorul 2 se remarcă creşterea consumului de
energie

electrică

în perioada 2010 - 2016, consumul pe cap de locuitor în anul 2016 fiind de 2.395

kWh, comparativ cu 2.115 kW în anul 2010.
Reţeaua

de alimentară cu apă avea în anul 2016 o lungime de 459,28 km şi deşi acoperă în cea mai

mare parte

necesităţile populaţiei, există

alimentare cu
nivelul

cărora

lipseşte

apă lipseşte

aceasta

total sau

alimentare cu

realizată

necesită lucrări

parţial

apă

sau este

se

care

află

35 de
doar

străzi

la nivelul sectorului 2, unde

parţial,

precum

şi

de modernizare . Străzile unde

un

număr

reţeaua

de 46 de

de modernizare este

localizată

pe

Şoseaua

de

străzi,

de alimentare cu

în cartierele Plumbuita, Fundeni, Floreasca în vreme ce

necesită lucrări

reţeaua

la

apă

reţeaua

de

Colentina,

Şoseaua Vergului, Şoseaua Pantelimon, B-dul Pache Protopopescu. 9
Evacuarea apelor uzate se

realizează

la nivelul a 27 de

staţii

de pompare,

reţeaua

de canalizare

având În anul 2016 o lungime de 438,91 km, în creştere comparativ cu anii anteriori. Cu toate
acestea,

reţeaua

sectorului 2 şi
Reţeaua

de

necesită lucrări

distribuţie

concomitent cu
2016.
cu

de canalizare

perioada de
evidenţiază

sau este

realizată

parţial,

la nivelul a 38 de

străzi

ale

a gazelor s-a extins în perioada 2010 - 2016, cu aproximativ 165 de km,

133 de

străzi

total de

clienţi

care nu dispun de

de la 53.356 în anul 2010, la 61.641 în anul

reţea

în cartierele Tei, Tei - Toboc, Baicului

analiză,

doar

de modernizare la nivelul a altor 15 străzi.

creşterea numărului

Există totuşi

precădere

lipseşte

şi

de

distribuţie

Fundeni. Consumul de gaze a crescut în

în principal pe fondul consumului înregistrat de

dezvoltarea unor

activităţi

a gazelor naturale, localizate

economice în ultima

clienţii

non-casnici, aspect ce

perioadă.

În ceea ce priveşte energia termică, în perioadE2010 - 2016, s-a înregistrat o scădere a
consumului de energie

electrică

cu peste 20%, de la 61.232 Gcal în anul 2010, la 582.465 Gcal, în

anul 2016, pe fondul debranşării consumatorilor de

fistemul centralizat de încălzire şi reabilitării

termice a blocurilor de locuinţe. La nivelul sec

r~l_y.1 2,,,._,,.zo~ fără

9
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acces la sistemul de
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termoficare sunt zona
Obor

şi intersecţia

{interiorul inelului 1 de

cu Bdul Carol I),

şi

cartierele de

circulaţie,

locuinţe

cu

excepţia Căii Moşilor

individuale Andronache, Ion

între

Creangă,

Plumbuita - Tei Boboc, la nivelul cărora există sisteme individuale de încălzire a locu i nţelor.
deşeurilor

Gestiunea

şi

colectarea

la nivelul sectorului 2 este

transportul

deşeurilor

menajere

asigurată

şi

de SC SUPERCOM SA, care se

stradale, precum

gradul de conectare la serviciile de salubrizare este ridicat,

şi

există

ocupă

de sortarea acestora.
zone cu

deşeuri

de

Deşi

depozitate

neconform, precum Plumbuita şi zona Baiculuî. Astfel, conform informaţiilor prezentate În PIDU
Plumbuita - Steaua

Roşie

- Petricani, în zona lacului de agrement Plumbuita nu

create special pentru deversarea gunoaielor, iar pe
De asemenea,

deşeuri

depozitate neconform se

ţărm

găsesc şi

nu

există

containere sau

există

coşuri

în zona Baicului, În imediata

rampe

de gunoi.

vecinătate

a

lacului Fundeni.
1.6 Profilul economic (ocupare şi mediul de afaceri la nivel local)
Fiind situat în municipiul

Bucureşti

de premisele necesare unei

dezvoltări

termeni de transport, acces la
geografică ,

ţării,

sectorul 2 dispune

economice armonioase, facilitate de avantajele

educaţie

de calitate

şi forţă

de

deţinute

muncă calificată,

în

localizare

atractivitate pentru investitori străini etc.

Informaţiilor

Conform

- principalul centru economico-social al

furnizate de INS, baza de date eDemos, sectorul 2 se

de municipiu în ceea ce

priveşte numărul

află

pe locul doi la nivel

de întreprinderi active, înregistrând în anul 2015, 14.039

întreprinderi active (un număr mai mare fiind înregistrat la nivelul sectorului 2: 14.157). Se
constată

o

creştere

a

numărului

de înreprinderi active la nivelul sectorului, în perioada 2010 -

Comerţ cu ridicata cu excepţia
cu autovehicule şi motociclete, Comerţ cu amănuntu/, cu excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor, Activităţi ale direcţiilor (centrale/or), birourilor administrative centralizate; activităţi
de management şi de consultanţă în management.

2015, cu 17,43%, cele mai multe companii activând în domeniile
comerţului

Din totalul întreprinderilor actîve, peste 99% sunt IMM -uri, aspect benefic pentru dezvoltarea
economică adecvată

la nivel local. Acestea angrenează 40,93% din totalul salariaţilor şi contribuie

la formarea cifrei de afaceri într-un procent de 50,83%. 10
În anul 2015, în sectorul 2 Bucureşti au fost închise 2.635 de întreprinderi, cele mai multe în
domeniul
închise)

şi

Comerţ

cu

amănuntul,

în domeniul

Comerţ

cu excepţia autovehicule/or şi motocicletelor (428 întreprinderi
cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

(313 întreprinderi închise), acestea fiind domeniile care

înregistrează şi

cel mai mare

număr

întreprinderi active.

ă

Grupul de Acţiune locala Sector 2

a Sectorului 2, pentru perioada 2016 - 2025

de

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon· Plumbuita Numărul

Figura nr. 4

întreprinderilor închise în sectorul 2
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date eDemos, 2017
informaţiilor

Potrivit

salariaţi.

896.294
şi

statistice INS, în anul 2016, în municipiul

Dintre

aceştia,

mulţi salariaţi

cei mai

Bucureşti

se înregistra un

se înregistrau în sectorul

Comerţ

număr

de

cu ridicata

repararea autovehiculelor şi motociclete/or {18,59%), urmat de sectoarele
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (10,92%), Construcţii (9,31%),
Industria prelucrătoare {9,25%}.
cu

amănuntul;

Evoluţia numărului

Figura nr. 5

salariaţi

Bucureşti

de

Evoluţia numărului

Figura nr. 6

şomeri înregistraţi

în municipiul

Bucureşti

(2010- 2016)
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de
date Tempo online, 2017

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza
de date Tempo online, 2017
evoluţiei numărului

Analiza
salariaţi

46.249

de

salariaţi

cu 9,36%, cea mai mare

salariaţi

în perioada 2010 - 2016,

creştere

fiind

înregistrată

mai mult comparativ cu anul precedent.

arată

a

numărului

Numărul şomerilor înregistraţi

18.619 şomeri.

')

creştere

K

de

în anul 2016, când se înregistrau cu

perioada 2010-2016, cu peste 25%, la nivelul anului 2016, în municipiul

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

o

Bucureşti,

a scăzut în

înregistrându-se

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita
Evoluţia câştigului

Figura nr. 7

Câştigul

salarial

salarial nominal mediu net lunar,

la nivelul municipiului Bucureşti, a crescut

nominal mediu net lunar, în perioada

2010-2016

în

perioada

2010

-2016

creştere superioară

nivel

România

naţional,

cu

48,25%,

celei înregistrate la

de 45,36%. Astfel, în anul
Bucureşti,

2016, în municipiul

câştigul

Municipiul

salarial nominal mediu net lunar era de

Bucureşti

2.925 lei, cu 879 de lei mai mare decât
câştigul

salarial la nivel

naţional.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de dote Tempo online, 2017

Referitor la

populaţia

de etnie

romă,

o mare parte din aceasta

obţine

venituri din munci

necalificate, precum colectarea deşeurilor (colectarea fierului vechi şi a sticlelor goale) sau munci
ziliere. Se remarcă, de asemenea, slaba participare pe piaţa muncii, în special a persoanelor de
etnie

romă

de sex feminin.

În ceea ce priveşte profilul economic al sectorului 2, din punct de vedere comercial se remarcă
şi

Centrul Comercial Espalanda, Veranda Mall, Mega Mall, precum

o serie de hypermarketuri

precum Carrefour, Kaufland, Cora, Billa etc. De asemenea, există mai multe pieţe, una dintre
acestea Pe

Piaţa

lângă Piaţa

Obor fiind una dintre cele mai vechi
Obor, se

remarcă Piaţa

Colentina,

şi

din

Bucureşti.

Piaţa Dobroieşti, Piaţa

Delfinului

cea mai mare

Piaţa

Morarilor,

zonă comercială

- Rotonda etc.
Industria: până în 1989, industria sectorului 2 era dezvoltată cu precădere la nivelul platformelor
industriale Pipera şi zona Obor. După 1990, ca urmare a restructurării unităţilor industriale mari,
se constată o reducere a volumului activităţilor economice industriale. în prezent, la nivelul
sectorului 2

predomină

Romtatay SA), Industria

industria de mase plastice (Prodplast SA, Plastic Legno România SRL,
metalurgică,

a

construcţiilor

metalice

şi

a produselor din metal (Metal

Work lndustry SRL, Celsius 2000, Metalurgica S.A, Carmesin S.A), industria de

maşini şi

echipamente (Danex Consult SRL, Belu Form Prod, Schmidt- Bretten Technology SRL, Sumara SRL),
industria mijloacelor de transport (Branto
Hidraulic SRL) etc.

Producţie

Industriala SRL, Ascar Auto SRL, Novo

11

Sectorul serviciilor se

remarcă

prin serviciile de tip: financiar,

consultanţă

În afaceri, transport,

depozitare, servicii pentru populaţie, servicii turistice, de publicitate şi advertising, existând de
asemenea o

tendinţă

serviciilor de traduceri
Analiza

realizată

nevoi dar şi de

de externalizare a serviciilor pentru diferite companii
şi

şi

dezvoltarea

interpretariat.

cu privire la profilul economic al sectorului 2

oportunităţi

Bucureşti, evidenţiază

o serie de

de dezvoltare.

Astfel, oportunităţile de dezvoltare vizează În principal avantajele deţinute în termeni de
transport, acces la educaţie de calitate şi forţă de muncă calificată, localizare geografică, ce crează
premisele adecvate pentru sporirea

atractivităţii

pentru investitori. Pe de

altă

parte, este

evidentă

nevoia existenţei unor programe de calificare/ff!c(Jlificare şi integrare a,,p-6pulaţiei de etnie romă
pe

11

piaţa muncii şi reducerea muncii la negru.
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Instituţii

locale şi servicii publice

Educaţie

La nivelul anului şcolar 2016 - 2017, reţeaua de învăţământ şcolar preuniversitar de stat,
cuprindea 85 unităţi de învăţământ, dintre care: 20 de grădiniţe; 29 de şcoli cu învăţământ primar
şi

gimnazial; 23 de licee; o

şcoală postliceală;

7

unităţi

de

învăţământ

special, dintre care 3

şcoli

gimnaziale, 2 licee şi 2 şcoli profesionale; 2 şcoli gimnaziale de artă; 2 cluburi sportive şcolare
independente; 1 club al copiilor (aferent învăţământului gimnazial). Reţeaua particulară de
învăţământ

particular era reprezentată, la nivelul aceluiaşi an, de 24 de grădiniţe, 4 şcoli primare,

o şcoală primară şi gimnazială, 4 licee şi 3 şcoli postliceale sanitare. În general, majoritatea zonelor
din sectorul 2 sunt deservite de
remarcă

instituţiile

de

educaţie preşcolară, primară şi gimnazială, însă

se

lipsa şcolilor şi grădiniţelor în zona Plumbuita - Tei Tabac, şi lipsa şcolilor şi a grădiniţelor

publice în cartierul Pipera. 12
Analizând topul liceelor din

ţară

la nivelul anului 2017, realizat în baza mediilor de admitere,

mediilor de la examenul de Bacalaureat, promovabilităţii examenului de Bacalaureat şi rezultatelor
obţinute

la olimpiade, în sectorul 2 al municipiului

Bucureşti

se

remarcă prezenţa

Colegiului

Naţional Mihai Viteazul, pe locul 7 şi a Colegiului Naţional Bilingv "George Coşbuc", pe locul 23. 13
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei şcolare din învăţământul preuniversitar, aceasta a
înregistrat o
numărului

creştere

de 6% în intervalul 2010 - 2016, remarcându-se în special

creşterea

de elevi din învăţământul primar. Pe de altă parte, numărul elevilor de liceu s-a redus

cu 13% în perioada

analizată.

Abandonul şcolar se manifestă cu preponderenţă la nivelul învăţământului profesional şi liceal. Se
remarcă

o creştere a ratei abandonului şcolar în anul şcolar 2015-2016 comparativ cu anul şcolar

2010-2011, singura unitate de

învăţământ

la nivelul

căreia

s-a înregistrat o

scădere

a ratei

abandonului şcolar fiind Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida". Cea mai mare rata a abandonului
şcolar

a fost înregistrată la nivelul Liceului Tehnologic Ion l.C. Brătianu, mai accentuată la nivelul

învăţământului

profesional.

Având în vedere faptul că municipiul Bucureşti este cel mai mare centru universitar al ţării,
populaţia

sectorului 2

beneficiază

de un grad ridicat de accesibilitate la

învăţământul

universitar.

în sectorul 2 îşi au sediul patru universităţi de stat: Universitatea Tehnică de Construcţii din
Bucureşti

(UTCB}, Universitatea de

Medicină şi

Farmacie Carol Davila din

Bucureşti,

Universitatea

din Bucureşti - Facultatea de Chimie, Academia de Studii Economice (ASE) şi o universitate
particulară acreditată

- Universitatea „Athenaeum".

Sănătate

Municipiul

Bucureşti reprezintă

principalul furnizor de servicii de

sănătate

la nivel

nivelul sectorului 2 fiind localizate o serie de spitale importante, prezentate în cele ce

naţional,

la

urmează:

Spitalul Clinic Colentina; Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon; Spitalul de Urgenţă Profesor
Doctor Dimitrie Gerata; Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino; Spitalul Clinic Nicolae Malaxa; Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov; Spitalul Clinic de Copii Dr. V Gomoiu; Institutul pentru Ocrotirea
Mamei şi Copilului Prof. Dr. A. Rusescu; Spitalul q4nic de Ortopedie Foişor; Institutul Naţional de
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Dr. N. C. Paulef4'1\ Bucureşti; Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;
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Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Bals; Centrul de Boli Reumatismale Dr. Ion
Stoia; Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ştefan.
La nivelul anului 2016, conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în
municipiul Bucureşti existau 12.537 medici, numărul acestora aflându -se în creştere comparativ cu
anii precedenţi. Astfel, comparativ cu anul 2015, numărul medicilor a crescut cu 3,68%, în timp ce
comparativ cu anul 2010, creşterea înregistrată a fost de 7,15%.
La nivelul sectorului 2 Bucureşti, serviciile de asistenţă socială sunt asigurate de către Direcţia
Generală

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, ce asigură aplicarea politicilor şi

strategiilor de

asistenţă socială

în domeniul

protecţiei

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum

copilului, familiei, persoanelor singure,
şi

a oricăror persoane aflate în nevoie de

pe raza Sectorului 2.
Servicii social e
Direcţia Generală

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 are în subordine centre de

plasament, centre de găzduire pentru copii, apartamente de tip familial, centru de recuperare
pentru copii cu dizabilităţi multiple şi familiile lor, centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte, centru de recuperare
persoane adulte,
urgenţă

adăpost

pentru copii,

şi

de zi

reabilitare
şi

neuropsihiatrică, adăpost

de noapte pentru copiii

străzii,

social de

urgenţă

pentru

centru de primire în regim de

grădiniţe, creşe.

În sectorul 2 Bucureşti, există 13 centre pentru copii, ce oferă servicii pentru copiii proveniţi din
mediul stradal, minori victime ale migraţiei şi traficului de persoane, minori cu statut de aziliat,
copii care au suferit o formă de abuz, neglijare sau exploatare, copii care necesită protecţie

specială în regim de urgenţă, copii cu dizabilităţi sau tulburări de conduită etc. 14 .
în plus, serviciile pentru protecţia copilului sunt furnizate prin intermediul Serviciului Intervenţii în
Situaţii

de Abuz, Neglijare, Trafic şi Migraţie, Serviciului Adopţii, Serviciului Protecţia Copilului

Delincvent, Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, Serviciului Alternative de tip
Rezidenţial,

Serviciului Prevenirea

Separării

Copilului de Familie, Serviciului

Asistenţă Maternală,

Biroului Intervenţie în Regim de Urgenţă şi Telefonul Copilului, Biroului Asistenţă Socială Stradală,
Biroului Secretariat Comisie pentru

Copilului, Biroului Coordonare Centre,

Locuinţe

şi

Protecţia

persoanelor adulte este asigurată la nivelul a 18 centre, existând de asemenea, 7 centre

Sprijinirea

Reintegrării

Protecţia

Protejate

Familiale.

care oferă servicii sociale, medicale, educaţionale şi programe cu caracter recreativ şi petrecere a
timpului liber.
Transport public

La nivelul sectorului 2, transportul public este asigurat de RATB, prin intermediul liniilor de
tramvai, autobuz

şi

troleibuz

şi

de

către

Metrorex, în ceea ce

priveşte

transportul subteran,

existând de asemenea şi o serie de operatori privaţi ce deservesc rutele Ilfov-Bucureşti.
Informaţiile

prezentate în SIDU sector 2 arată că , în ceea ce priveşte acoperirea transportului

public la nivelul sectorului, o mare parte a Sectorului 2 are acces facil la acest serviciu (rază de 350
m pentru transport suprateran şi 1000 m pentru metrou).

14
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Deservirea cu transportul public subteran este

existând zone nedeservite de acest

serviciu: Pantelimon, Doamna Ghica, Tei, Floreasca sau Andronache.
există,

dar este

Pe de

altă

zona

Univeristăţii

legată

suprafaţă asigură

centrală

există

subutilizată.

rezidenţiale

şi

între sectorul 2

de asemenea, Gara Obor, ce
asigură legătura

cu

şi

doar prin linia de tramvai 36

Construcţii Bucureşti, deservită

Aceasta

legătură adecvată

o

Zone slab deservite sunt zona de nord (Pipera - Aurel

de principalele zone

Tehnice de

La nivelul sectorului 2
dar care este

Bucureşti.

a municipiului

Vlaicu), care este
jurul

cu zona

indirectă .

parte, transportul public de

centrală

Legătura

doar prin linia de tramvai 16.

asigură

oraşe

zona din

transportul public pe cale

precum

Feteşti, Constanţa

ferată,

sau cu Gara

de Nord prin Gara Pantelimon.

Alte servicii
Modalităţile
joacă

distracţii şi

special amenajate, parcurile de

lângă

acestea existând o serie de alte parcuri

(numărul

de cele 4 lacuri de agrement Plumbuita, Tei, Pantelimon
Facilităţile

Baza

1.8

şi

Dinamo

Organizaţii

ale

şi

de o serie de alte cluburi

societăţii

şi

Parcul Plumbuita,

total la nivelul sectorului 2 fiind de 31)

şi

Fundeni.

sportive sunt oferite de Complexul Cultural Sportiv

Sportivă

locurile de

bazele sportive.

Principalele zone de agrement sunt reprezentate de Parcul de agrement Tei
pe

şi

de petrecere a timpului liber sunt asigurate în principal prin parcurile

şi asociaţii

Studenţesc

Naţională,

Tei, Arena

sportive.

civile

La nivelul sectorului 2 există o serie de ONG -uri/asociaţii locale/fundaţii şi alţi reprezentanţi ai
societăţii

civile care

desfăşoară intervenţii

în domeniul

susţinerii comunităţii/populaţiei

vulnerabile

sau aflate în situaţii de risc, cele mai reprezentative fiind prezentate în cele ce urmează .
Fundaţia

copiilor

Sfânta Macrina: înfiinţată în anul 1996, oferă servicii sociale pentru integrarea socială a
şi

tinerilor

generează

fără adăpost,

fenomenul "copiii

precum

străzii".

şi

şi înlăturarea

pentru prevenirea

Serviciile sociale oferite

vizează

cauzelor care

atât îngrijirea

primară

în

regim de zi cât şi îngrijirea rezidenţială, în sistem centru de plasament sau locuinţe protejate.
Asociaţia Hrăniţi

şi

economic

Copiii:

atragerea

urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii

atenţiei

opiniei publice asupra problemelor semenilor, încurajând

colaborarea între sectorul guvernamental
acţionează şi
creaţie şi
Asociaţia

Asociaţia

personală,

Dragomir House:

limba

oferă

sistemului de
derulate se

cel neguvernamental. De asemenea,

engleză

şi

prin joc, cântece

voie

bună

asociaţia

artă dramatică,

etc.

servicii pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, prin cele 3

Casa bunicii Maria, Casa bunicului Ion, Casa Ioana.

Atelierul de Zâmbete:

creşterea şi

şi

în sectorul privat, organizând ateliere educative în domenii precum

dezvoltare

aşezăminte:

persoanelor defavorizate socio-

îşi

educaţie şi protecţie

propune

să

contribuie prin programele sale la consolidarea

a copilului din România

şi

la consolidarea rolului familiei în

educarea copiilor prin facilitarea accesului la bune practici şi formare. Programele
adresează şi

lor în societate.

copiilor din medii defavorizate ca suport pentru dezvoltarea

Asociaţia organizează

educaţie parentală,

programe de dezvoltare a

inteligenţei

oferind în acelaşi timp psihoter~ pie individuală,

psihoterapie de familie.
Asociaţia Shakespeare School pentru
Grupul de Acţiune Locală Sector 2
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limba

e

şi

in,tegrarea

1onale
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de

erapie de cuplu,

engleză prin metode
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şi

interactive precum

profesională
Asociaţia

care vine în sprijinul

culturale, ateliere de parenting

şi

dezvoltare

organizaţie non-guvernamentală şi

părinţilor,

şi

profesorilor

non-profit

înfiinţată

copiilor, cu metode moderne de

în anul 2013,

educaţie şi

sprijin

oferite gratuit. Asociaţia oferă programe de educaţie parentală democratică şi

conştientă,

educaţie

educaţie

expresiv,

activităţi

o serie de

pentru profesori.

Sol Mentis: este o

emoţional

şi

Asociaţia Foişorul

pentru

pentru

ataşament

securizant, sprijin

emoţional

prin metoda sandwork

sănătate sexuală şi emoţională, educaţie muzicală

de Foc

=voluntariat

şi

etc.

parteneriat pentru viaţă: înfiinţată în anul 2011, are

drept scop instituirea activităţii de voluntariat şi colaborarea cu autorităţile administraţiei publice
locale

şi

centrale, pentru managementul

situaţiilor

de

urgenţă

pe timp de pace,

criză

determinate

de dezastre şi conflict armat. Astfel, Asociaţia a organizat acţiuni de salvare şi pază a bunurilor
Bisericii Pantelimon, sector 2, în urma incendiului izbucnit la aceasta, a intervenit la incendiul
izbucnit în anul 2012 la biserica din curtea Spitalului Colentina, a organizat acţiuni de ajutorare a
persoanelor cu probleme de sănătate, greu deplasabile, pentru a le facilita aprovizionarea cu
produse de strictă necesitate pe timp de înzăpezire etc.
Asociaţia

Succes în Educaţie şi Sport: reprezintă o structură de acţiune şi promovare în domeniul

educaţiei şi

sportului în România, ale cărei obiective privesc în mod deosebit problemele legate de

cercetarea, promovarea, dezvoltarea şi implementarea noilor tehnici apărute în plan european şi
nu numai, în domeniul
Asociaţia

educaţiei

Accept: este prima

în general

şi

al sportului în special.

organizaţie neguvernamentală

de drepturile omului din România

care apară şi promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel
naţional.

Fundaţia Hospice (centrul Hospice Casa Speranţei): oferă servicii de îngrijire paliativă în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii pacienţilor şi
medicală

familiilor acestora, în cazuri de boli incurabile, prin îngrijire

pentru pacient, sprijin social şi consiliere psiho-emoţională şi spirituală pentru pacient şi

aparţinători.

1.9 Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană
În perioada de programare 2007 - 2013, la nivelul sectorului 2 au fost implementate o serie de
proiecte cu

finanţare

europeană,

care au avut un impact semnificativ asupra

dezvoltării

economico-sodale locale.
O prezentare mai detaliată a proiectelor implementate sau aflate în derulare care au vizat
teritoriul SDL, este
SOL, în cele ce

realizată

urmează

în cuprinsul capitolului 2.4.

Acţiunile desfăşurate

anterior în teritoriul

fiind descrise doar trei dintre acestea, considerate a fi cele mai relevante

pentru implementarea prezentei strategii.

Grupul ae Acţiune Locală Sector 2
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îi:-- Titlu proiect: Moderniza-re străzi zona Baicului (24 străzi)
Perioadă: 10 luni

I 2.
i
i

I

3. Buget: 3.885.656 Euro

i 4. Sursa de finanţare: POR 2007 - 2013, Axa
i

prioritară

i 5.

Aplicantul: Consiliul local al sectorului 2 Bucureşti

I 6.

Parteneri: -

7

Principalele

1

I . se

activităţi:

I.l

străzilor

adiacente

Numărul şi

s.

.
II 9.

Modernizarea a 24 de

străzi

1, DMI 1.1

din zona Baicului, în special în zona care

întinde de la Doamna Ghica nou spre Lacul Fundeni, prin

asfaltare; Crearea de

i:

1

~
l!if"~

locuitori

şi

facilităţi

amenajări

şi

complexe

locuitorilor din zona Baicului prin amenajarea trotuarelor

modernizate.

tipul beneficiarilor: locuitorii zonei de

acţiune urbană

Baicului, circa 15.000

circa 13.000 de locuitori care tranzitează zilnic zona

Comunitatea ţintă: comunitatea din cartierul Ba icu

I 10. Stadiul: Finalizat

i 11. Impactul
1

Baicului;

I

îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii

proiectului:

locuitorilor din zona

îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi confort pentru traficul rutier şi pietonal.

12. Posibila conexiune cu proiecte dezvoltate ulterior: proiectul a creat
accesibilitate

şi

facilităţi

în materie de

mobilitate, putând fi corelat cu alte proiecte de interes public în domeniul

circulaţiei şi accesibilităţii.

1. Titlu proiect: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
educaţionale

2.

Perioadă:

Naţional

preuniversitare a Colegiului

"Iulia

şi

echiparea infrastructurii

Haşdeu"

4 ani (07.11.2011- 31.12.2015)

3. Buget: 41.162.110,09 lei
4. Sursa de finanţare: POR 2007 - 2013, Axa

prioritară

3, DMI 3.4

5. Aplicantul: Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti
6. Partenerii: activităţi:

7. Principalele
HAŞDEU"

Reabilitarea, modernizarea
Bucureşti.

din Municipiul

şi

dotarea Colegiului

Una dintre cele mai importante

Naţional

„!ULIA

activităţi

a fost

reprezentată de construirea unui corp nou clădire, cu noi săli de clasă, laboratoare. În

mansarda noului corp s-au amenajat dormitoare pentru elevii
sunt din provincie,
studiu

căminul

şi compartimentări

având acum o capacitate

pentru fete

au fost dotate cu echipamente IT de
8.

Numărul şi

şi băieţi.

totală

unităţii

de

învăţământ

de peste 100 de locuri,

De asemenea, laboratoarele de

care

săli

de

informatică

ultimă generaţie.

tipul beneficiarilor: aproximativ 53 de cadre didactice

şi

elevii liceului Iulia

Haşdeu

9. Comunitatea

ţintă:

comunitatea sectorului 2

10.

Stadiul: Finalizat

11.

Impactul proiectului: îmbunătăţirea ca

12.

Posibila conexiune cu

proiecte d

tăţii

,

infrastructurii e

ltate ulterior·
fi

domeniul

educaţional,

inclusiv pe

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

b ,

aţionale.

proiectul

a contribuit la

cu alte proiecte dezvoltate în
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1. Titlu proiect: Centrul de Servicii de

asistenţă socială

pentru persoane vârstnice "ION j

CREANGĂ"
2.

i

Perioadă: 15.03.2011- 14.12.2012

I

3. Buget: 662 .572 Euro
1

!4. Sursa de

finanţare: POR 2007 -

2013, Axa

I

prioritară 3, DMI 3.2

I
I

S. Aplicantul: Consiliul local al sectorului 2 Bucureşti
6. Partenerii: 7. Principalele
Clădirea
dotată

8.

activităţi:

a fost

Modernizare

reabilitată ,

cu un ascensor

şi

dotare imobil din Str. Valer Dumitrescu nr. 33.

inclusiv din punct de vedere energetic,

şi utilată

cu

aparatură

recompartimentată şi

de specialitate pentru recuperare

medicală .

1

Numărul şi tipul beneficiarilor: aproximativ 5.000 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, j
locuitori ai cartierului Ion

9. Comunitatea

l

Creangă

I
I

ţintă: comunitatea din cartierul Ion Creangă

10. Stadiul: Finalizat
11. Impactul proiectului:

îmbunătăţirea

serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice;

creşterea calităţii vieţii beneficiarilor centrului
12. Posibila conexiune cu proiecte dezvoltate ulterior: proiectul a contribuit la

condiţiilor

serviciilor sociale

şi

la

creşterea calităţii vieţii

îmbunătăţirea

beneficiarilor centrului, putând fi

corelat cu alte proiecte dezvoltate în domeniul social sau în alte domenii, adresate

I
,

I
1

locuitorilor cartierului Ion Creangă
I
--·-·-- - --- - -·-------···---··---„-„.-·-·------------··-··-·-„·---·----·------„·--·---·-·---„·--·--- - -- -- - „·- ---·---·--„-------- „-·--·j
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2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin
abordarea DLRC
2.1 Prezentarea

generală

a teritoriului SOL

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL şi întocmirea planului
Teritoriul SOL a fost delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG), astfel încât
să respecte condiţiile de dimensiune şi coerenţă. În acest sens, teritoriul vizat de Strategia de

Dezvoltare

Locală

a delimitat 3 zone, inclusiv zona

urbană funcţională,

respectiv:

1. Zona Pantelimon
2. Zona Plumbuita

3. Zona Baicului
Teritoriul vizat de SDL este delimitat astfel :
•

Vest: limita administrativ teritorială a Sectorului 2

•

Nord: salba de lacuri de pe Râul Colentina (Lacul Pantelimon, Lacul Fundeni)

•

Vest:

•

Sud: Str. Vladislav Voievod (1-T),
292),

Şos.

Şos.

Petricani (2 - 64), Str. Doamna Ghica (1-7), Şos. Colentina (8-24)
Şos.

Electronicii (1-T), Str. Baicului (1-25),

Şos.

Pantelimon (108-

Morarilor (1-T), Şos. Vergului (1-T)
Figura nr. 8

Harta SOL - zona Pantelimon

Zona
Pantelimon
este
localizată
în
extremitatea estică a Sectorului 2. Zona
Plumbuita şi zona Baicului au o poziţie
centrală în cadrul Sectorului 2.

Sursa: PIDU Zona Pantelimon
Figura nr. 10

Harta SOL - Zona Saleului

Harta SOL - Zona Plumbuita

Sursa: PIDU Zona Petricani - Steaua
Sursa: PIDU Zona Baicului

Plumbuita

În cadrul celor 3 zone ale SDL au fost identificate
Zona Baicului - 7

Roşie·

străzi

următoarele zone urbane,ni';rginalizate :

ale zonei: Str.
Stoinicul Vasile,

Florilor, Al. Sîlistea, Str. Ziduri intre vii . tr. Rasnov, Str
Zona Plumbuita - 39 străzi qfe~onei:
Grupul de Acţiune Locarn Sector 2

ii 3

„ ipcaJSt
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. Popa Nicolae, Str. Lunca

odica

eagotă, Str. Măgura Vaii, Str. Petre
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fit

lspir, Str. Râul Colentina, Str. Logofăt Cârstea, Str. Tane Dumitru, Str. Paraschiv N., Str.
Afirmării,

Str. Pascale Ştefan, Str. Ion Marin, Str. Loprtii, Str. Brana, Str. Olanelor, Str.

Pârâul Nicolae, Str. Zamfir Gh., Str. Ghimalău, Str. Folclorului, Str. Steaua Roşie, Str.
Ferestrei, Str. Safirului, Str. Memoriei, lntr. Beiu, Str. Pietrişului, Str. Constantin Beiu,
Str. Pălămidei, Str. Gimalău, Str. Ţiglelor, Str. Parosei, Str. Aristotel, Str. Culmea
Făgăraşului,

Str. Ion Porumbăceanu, Str. Ghimbav, Str. Linotipului, Str. Elevatorului, Str.

!varului, Str. Plumbuita, Str.

Tămâioarei,

Str. Ricinului

Zona Pantelimon - 5 străzi ale zonei: Sos. Dobroesti, Str. Zambila lonita, Aleea
Pantelimon, Sos. Vergului, Str. Armasu Marcu
Delimitare teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) s-a realizat ca urmare a 3 etape
parcurse, care au constat în
1. Întocmirea şi
comunităţilor
Operaţional

următoarele acţiuni:

depunerea proiectului de finanţare privind "Dezvoltarea integrată a
marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti", în cadrul Programului

Capital Uman, Axa

comunităţii".

Prioritară

5 "Dezvoltare local

plasată

sub responsabilitatea

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea mecanismului de

Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zonele marginalizate
ale Sectorului 2 al Municipiului

Bucureşti,

în contextul unei infrastructuri

şi

a unor servicii

slab dezvoltate.
2. Analiza de teren efectuată în rândul comunităţii şi pregătirea studiului de referinţă, care s-a
realizat prin: aplicarea de chestionare în rândul
eşantion

prestabilit

şi

populaţiei

din Sectorul 2, pe baza unui

care a vizat inclusiv persoanelor aflate în risc de

sărăcie

sau

excluziune socială şi prin derularea a 3 focus-grupuri; derularea a 12 consultări/întruniri
publice cu comunitatea locală pentru discutarea conţinutului SOL. Prin intermediul
cercetării

de teren au fost stabilite structura şi obiectivele urmărite în cadrul prezentei

strategii, care au fost incluse în cadrul studiului de
3.

referinţă.

Decizia privind consitituirea Strategiei de Dezvoltare

Locală adoptată

de

către

GAL, astfel

încât să se respecte condiţiile locale şi viziunea de dezvoltare strategică a Sectorului 2.
În harta de mai jos este prezentată delimitarea teritoriului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
care include cele 3 zone vizate de SDL:
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Figura nr. 11

Delimitarea teritoriului Sectorului 2 şi zonificarea funcţională

Sursa : Prelucrare proprie a datelor de

către

autori

2.1.2 Principalele caracteristici geografice
Cartierul Pantelimon este amplasat în extremitatea estică a Sectorului 2 Bucureşti, delimitarea sa
teritorială
judeţul

fiind

Ilfov,

circulaţie

marcată

formată

atat de limite administrative, precum

din

lacurile Fundeni,

Dobroeşti,

graniţa

cu sectorul 3 (sud)

Pantelimon (nord), cât

şi

şi

cu

de artere de

- Bdul Chişinău (vest) şi Bdul Basarabia (sud) şi lacul Fundeni (vest).

cartierul Plumbuita este situat în partea
nivelul capitalei,

datorită prezenţei

Petricani, Andronache,
morfologie

limitează

centrală

Gherghiţei.

Cu toate acestea,

accesibilitatea pe anumite

marginit la vest de lacul Tei}, zona And
vecinatatea cartierului Fundeni (în est).
locală

Sector 2

deţinând

o

poziţie strategică

la

arterelor de transport precum Sos. Colentina, D-na Ghica, Sos.

Din punct de vedere geografic, cartierul Plumb

Grupul de Acţiune

a Sectorului 2,

____,..........-r-n

prezenţa

răzi, accentuează

a este delimitat

~~

lacului Plumbuita, a

car

cărui

terul periferic al zonei.

cartierul Tei (perimetrul este

artierului Doamna Ghica (în sud)

şi
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Cartierul Baicului este amplasat în partea
Obor

şi

a Sectorului 2, în imediata

vecinătate

a fostei zone industriale Electronica. Din punct de vedere georgafic, zona este

a

Gării

delimitată

de lacul Fundeni (nord), Str. Heliade Între Vii (vest), Sos. Electronicii (sud) şi Bvd. Gării Obor (est).
localizată

Zona este

strategic în

capitală 1

reprezentând un major punct de transport prin situarea

în apropierea arterelor de transport importante ale

oraşului

(Gara Obor, Colentina, Ferdinand I).

2.1.3 Patrimoniul natural
Cartierul Pantelimon
Dobroeşti,
mlăştinite

prezintă

potenţial

un important

natural

alcătuit

din lacurile Fundeni,

Pantelimon (formate incepand cu 1936, prin bararea cursului
a râului Colentina)

şi

şi

asanarea albiei

parcurile Florilor, Sf. Pantelimon, Pantelimon, Morarilor, Cosmos

şi

Sticlăriei.
precară

Un element comun al celor trei lacuri este reprezentat de calitatea
corespunde standardelor calitative din cauza
industriale, cât si de

către populaţie.

industriei alimentare, industriei
este

accentuată şi

de faptul

că

uşoare,

creştere

fermelor de

Dobroeşti şi

nămol

atât de

către unităţile

a

păsărilor, populaţiei

şi

resturi ale

etc. Problema

insalubru.
păstrează încă vegetaţia naturală,

Pantelimon

mult decât atât, sedimentele formate la
şi reprezintă

deşeuri

acestea nu au mai fost dragate de peste 30 de ani, ceea ce a dus la

sunt bine îngrijite, ba chiar devin insalubre în urma
aerului

de

Astfel, în apele lacurilor ajung ape menajere

acumularea unor cantitati foarte mari de
Malurile lacurilor Fundeni,

deversărilor

a apelor, ce nu

suprafaţa

un real pericol pentru

depozitării
şi

apelor

sănătatea

însă

nu

de diferite resturi menajere. Mai

mirosul

neplăcut afectează

calitatea

locuitorilor cartierului.
şi

Cadrul natural specific cartierului Plumbuita este dominat de prezenta lacului

parcului

Plumbuita.
Parcul a fost amenajat ca

zonă

de agrement în anul 1977, pe
Mănăstirea

obiective arhitecturale istorice importante:
Plumbuita

ocupă

o

aproximativ 80 ha,

suprafaţă considerabilă

fără însă

din aria

suprafaţa

Plumbuita

totală

acestuia
şi

regăsindu-se două

Palatul Ghica Tei. lacul

pe care se întinde parcul omonim, de

a epuiza întregul peisaj al parcului.

În prezent, calitatea apei lacului nu corespunde standardelor calitative, motiv pentru care nu
poate fi

utilizată

în scop domestic. Acest lucru se

datorează deversării

direct în râul Colentina a

apelor uzate rezultate în unităţile industriale din amonte de Bucureşti : Buftea (industria
15

alimentară,

industria

Mogoşoaia

(industria

cu cât nu

există reţea

uşoară,

nutrienţi),

aporturi de

cinematografică),

de canalizare

dar

şi staţii

şi

în

l S PIDU

vecinătate

necesită îmbunătăţiri

peisaj natural deosebit, dar care
deşeuri

gospodăriile

de epurare care

Cartierul Baicului este amplasat în imediata
ecologizării,

Crevedia (ferma de
localnicilor din

să

creştere
zonă,

a

păsărilor),

cu atât mai mult

colecteze apele menajere.

a lacului Fundeni, zona prezentând un

semnificative din perpectiva

amenajării şi

în special în partea de nord a zonei, unde, pe malul lacului sunt depozitate ilegal

menajere provenite de la

gospodăriile

Plumbuita

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

din

zonă .
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2.1.4 Patrimoniul arhitectural
Din

perspectivă culturală,

şi

cultural

cartierul Pantelimon se

evidenţiază

prin

prezenţa

mai multor edificii ce

se înscriu în categoria monumentelor de patrimoniu, cel mai reprezentativ dintre acestea fiind
biserica

Mărcuţa.

Biserica

Mărcuţa

este una dintre cele mai vechi biserici din

capitală,

fiind

monument de cult reprezentativ pentru arhitectura secolului al XVI-iea din
Monumentul istoric a fost construit între anii 1586-1587
şi decoraţie, păstrând până

şi prezintă

considerată

un

Ţara Românească.

la interior detalii de

structură

în prezent câteva fragmente ale picturilor din secolul al XVI-iea.

Patriomniul cultural al cartierului Plumbuita este reprezentat de obiective de natură istorică, cele
mai importante fiind mănăstirea Plumbuita, palatul Ghica Tei şi biserica Înălţarea Domnului -Teiul
Doamnei Ghica.

Monastirea Plumbuita, unul dintre principalele

lăcaşe

de cult ortodoxe din zona capitalei, a

devenit un un monument de referinţă pentru istoria culturală a Bucureştiului începând cu sfârşitul
secolului al XVI-iea.

Palatul Ghica Tei este un edificiu situat în Parcul Plumbuita, ridicat de domnitorul Grigore Dimitrie
Ghica în anul 1822,
fost

realizată

după

planurile arhitectului catalan - român Xavier Villacrosse.

în stilul neoclasic al arhitecturii italiene, având

şi

Construcţia

câteva elemente ale

a

Renaşterii

franceze, în conformitate cu tendinţa de occidentalizare a Principatelor Române de la începutul
secolului al XIX-iea.

Biserica Înălţarea Domnului - Teiul Doamnei Ghica a fost construită în anul 1833, de acelaşi
domnitor muntean Grigorie Dumitrie al IV-iea Ghica. Biserica, purtând
a monumentelor de
arhitectură

din

cultură

Bucureşti

de pe teritoriul

ţării,

cultural sau arhitectural al municipiului

2.2.1. Studiul de
Studiul de
demografice

marginalizată

referinţă

referinţă
şi

regăsesc

edificii înscrise în patrimoniului

Bucureşti.

reprezentativ la nivelul

este dedicat

colectării

populaţiei

din teritoriul SOL

informaţiilor

relevante referitoare la aspectele

socio-economice ale zonelor urbane marginalizate situate în ZUM zona Baicului,
generală

se

bazează

metodologiilor implementate (sondajului de opinie pe
Din

oficială

monumente de

din teritoriul SOL {inclusiv ZUM)

Pantelimon, Plumbuita. Abordarea
grup cu

33 din lista

puţinele

construite în stilul neoclasic italian.

La nivelul zonei cuprinse în cartierul Baicului nu se

2.2. Comunitatea

numărul

este unul dintre

reprezentanţii autorităţilor

perspectivă demografică,

pe analiza datelelor

bază

locale, 2 focus grupuri cu

obţinute

în baza

de chestionar standardizat, 1 focus

reprezentanţii comunităţii).

pe teritoriul ZUM validat s-a constatat un procentaj redus al copiilor

în total populaţie şi o rată relativ ridicată a persoanelor cu dizabilităţi, boli cronice sau alte
afecţiuni

care le

limitează activităţile

zilnice.

în continuare sunt evidenţiate principalele nevoi şi probleme identificate la nivelul ZUM.
Infrastructură şi
şi

Pantelimon

şi

locuire: locuinţele necesită repa ii şi renovări (31%, 32% în ZUM zonele Baicului
aproximativ 60% în ZUM zona

umbuita), conform datelor furnizate de

gosp.ooad~ăr„'s~nt racordate la reţeua de

d .
încălzire

sau

deţin centrală termică şi

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

către

,......,„v.r_,...,~ din JK:p5tea sunt racordate la reţeaua de
lll I

I l l

Jf
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gaze. Tot în ZUM zona Plumbuita, aproximativ

înregistrează

sau chirpici. La nivelul tuturor ZUM se
16

locuinţelor , mai puţin de 15,33m
recondiţionării
Educaţie şi

infrastructurii edilitare

statut

şi

sunt construite din

proporţie ridicată

într-o

pe persoană.

2

locuinţe

din

paianţă

supraaglomerarea

Astfel, există necesitatea construirii/

de locuire la nivelul ZUM.

ocupaţional: Proporţia

persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8

clase în ZUM delimitate în: Ba icului - 30%, Pantelimon 24%, Plumbuita 51%.

Proporţia

persoanelor

absolvente de studii superioare în ZUM delimitate în : Baicului -14%, Pantelimon -13%, Plumbuita
- 12%. Oe asemenea,
premizele

investiţiilor

Populaţia

este

populaţiei
necesară

inesuficienţa instituţiilor

nemulţumită

ZUM care nu

şansele obţinerii

de

urmează

o

formă

de

serviciilor fiind greu de accesat,

şi existenţa

de transport

Organizarea

şi

educaţie,

tuturor ZUM, fiind
publică

Imaginea

la nivelul

cu privire la

necesară

a zonei:

jumătate

este unul precar. Este
publice

prin

dezvoltată
număr

unui

aproximativ 60% din totalul

încadraţă

piaţa

pe

muncii, fiind

profesională şi asistenţă socială.

în ZUM zona Plumbuita, majoritatea
instituţiilor

redus al

creează

Baicului

comunităţii şi
numărul

implicarea
şi

a

în afara

medicale

necesităţii

premizele

şi

sociale

de dezvoltare

a comunităţii

organizarea

îmbunătăţirea educaţiei

şi

Personale intervievate se

de furturi înregistrate la nivelul

a autorităţilor publice.

în rândul a aproximativ 30% din

numărului

redus de

din persoanele intervievate
necesară

comunităţii:

violenţă şi

actelor de

civică

Nemulţumire

colectarea gunoaielor în ZUM
Aproximativ

muncă,

nu este

creează

învăţământ .

a infrastructurii de servicii.

şi relaţiile

declară nemulţumite

şi

în ZUM zona Plumbuita,

a sistemelor de

unui loc de

Accesul la servicii: Infrastructura de transport slab

reţelei

şi

implementarea unor programe de formare

care deservesc ZUM zonele Plumbuita

învăţământ

de

în dezvoltarea infrastructurii

consideră

verzi

şi

de

joacă

privind

pentru copii.

ca la nivelul ZUM aspectul general

măsuri

implementarea unor

evenimentelor

spaţii

cetăţeni

care

socio-culturale,

vizează

reconstruirea imaginii

reamenajarea

spaţiilor

verzi,

civice a locuitorilor.

În baza datelor obţinute din Studiul de referinţă au fost identificat tipul de comunităţi la nivelul
teritoriului SDL şi a ZUM

17

,

situaţia fiind prezentată în tabelul următor.

Tabel nr. 2. Proporţia

populaţiei

de etnie

romă

în total

populaţie

~~~-~~--~~~·-~~~4

21%

49%

Teritoriul
integral vizat de SOL...........,_,...__••_...,.„_ _ ,_....._._ •14%
6%
13%
l
_ _ _ ...._ . ._..„_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _
.. - ·------'"t'-·---_..._.

_

..1

._.._....,.. ..,,...,.._~,.,.,

Sursa : Studiul de
Toate zonele încadrate în teritoriul ZUM sunt
16

comunităţi

referinţă,

date cuprinse în PIDU-uri

roma.

Locuinţe supraaglomerate sunt definite prin numărul d camere de care dispune o gospodărie, prin mărimea
mbrilor acesteia. Sursa : Eurostat
precum şi prin vârstele şi situaţia familială a
Etnia persoanelor este determinată ca urmare a aut ec/arării etniei de cătr. respondenţi în cadrul anchetei pe

gospodăriei,
17

bază

de chestionar standardizat. În conformitate cu defi · a P CU, comunit " e roma sunt: „acele comunităţi în care
o in tptalyl p
ufoţiei de Io nivelul comunităţii".
mini
1

populaţia aparţinând minorităţii roma repreţmt/!_

Grupul de Acţiune Local! Sector 2

ID
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J
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2.2.2. Validarea şi declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate
Teritoriul SDL cuprinde trei zone din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti: Baicului, Plumbuita şi
Pantelimon. Întrucât în Atlasul Zonelor Marginalizate nu au fost cuprinse sectoare de recensământ
din cele 3 zone menţionate anterior, care să fie considerate ZUM, validarea acestora s-a realizat în
baza rezultatelor din Studiul de referinţă (Anexa 26 la SOL). Cercetarea pe teren realizată prin
Studiul de referinţă a vizat următoarele străzi, delimitate în baza informaţiilor cuprinse în proiectul
implementat pentru pregătirea SDL şi informaţiilor furnizate de autorităţile publice locale :
Zona Baîcului - 7 străzi ale zonei: Str. Stoinicul Vasile, Str. Popa Nicolae, Str. Lunca
Florilor, Al. Silistea, Str. Ziduri intre vii, Str. Rasnov, Str. Rodica
Zona Plumbuita - au fost selectate aleator (prin sortare ascendentă în funcţie de
numărul

de locuitori, apoi pas mecanic) 10 străzi din totalul de 39 străzi ale zonei: Str.

Râul Colentina, lntr. Tiglelor, Str. I. Porumbaceanu, Str. Olanelor, Str. Stefan Pascale,
Str. Neagota, Str. Ricinului, Str. Constantin Beiu, Str. Paroseni, Str.

Tămâioarei

Zona Pantelimon - au fost incluse în eşantion 5 străzi ale zonei: Sos. Dobroesti, Str.
Zambila lonita, Aleea Pantelimon, Sos. Vergului, Str. Armasu Marcu
Informaţiile necesare pentru validarea ZUM au fost colectate prin intermediul chestionarelor

aplicate în rândul populaţiei. Pentru validarea zum au fost calculaţi indicatorii cheie privind
capitalul uman, ocuparea forţei de muncă şi locuire, conform indicaţiilor furnizate în Anexa 1 la
Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Durabilă - etapa a li-a a
mecanismului DLRC.
După

cum se poate observa în tabelul sintetizator de mai jos, străzile la nivelul cărora a fost

realizată

cercetarea îndeplinesc toate pragurile minimale referitoare la capitalul uman, ocuparea

foeţei de muncă şi locuire pentru a fi încadrabile în categoria comunităţilor marginalizate.

Tabel nr. 3. Indicatori cheie şi praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate

i

l

Proporţia

persoanelor de 15-64 de ani
care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)

!. Proporţia persoanelor cu dizabilităţi, boli
1

I cronice sau alte

afecţiuni

i

I activitătîle zilnice

51%

t

care le limitează

i Propo~iacopiilor şi adolescenţilor (0-17
! ani) din populaţia totală

Prag

minimal:

8%

Prag minimal:
20,5%

persoanelor de 16-64 ani care
nu sunt încadrate pe piaţa formală a
muncii (salariaţi cu contract de muncă
Prag
minimal:
sau lucrează oficial pe cont proprîu22,5%
patron sau administrator de firmă, PFA,
AF, liber profesionist) şi nici nu urmează
o formă de învăţământ

17%

13%

9%

-~--~-"~·-

17.5%

20.2%

37%

33%

41%

60%

32%

Proporţia

Proporţia locuinţelor

15,33 m2 pe

supra-aglomerate(<

persoană)

""G„ru„p„u""'l„d""'e„A-c-ţi_u_n-e"""L-oc-a""la""""se_c_t_o_r-2------ --- -~~----~·-.-~------

- - - - - - - - - - - - --.<j

2

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita -

Nesiguranţă

j

locativă :

proporţia

~~;:::~:~o~e~:,:,~ :~ţlo lornloţ~--_J:_~1'•__

J : __

Sursa : Studiul de
Teritoriul ZUM validat a fost delimitat grafic în

hărţile

I
_J

referinţă,

cap. 2

referinţă,

cap. 2

de mai jos:

_Figura nr. 12

'.
'!il'..( ·•:·'•

~<~~~

. ..,!~ '.S:~,·~~~~ ,
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Figura nr. 13
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Sursa : prelucrare date cuprinse în Studiul de
1

•

>

Teritoriul ţintă pentru OLRC îll Sectorul 2 al Municipiului
Plumbuita
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Bucureşti

- Zona

Pantelimon
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I
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Sursa : prelucrare date cuprinse în Studiul de
Ulterior

validării

teritoriului ZUM, rezultatele au fost prezentate
emisă

Director al GAL fiind

şi

I

referinţă,

cap. 2

discutate la nivelul Comitetului
şi

decizia GAL privind del imitarea teritoriu lui SOL

declararea ZUM

selectate din teritoriul SOL (Anexa 5 la SOL).
şi

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor
2.3.1

Populaţia şi

problemelor populaţiei din teritoriului SOL

caracteristicile demografice

Conform ultimelor date disponibile, zona Baicului înregistra un număr de 14.909 locuitori
care 7.160
de

vârstă

bărbaţi şi

7.749 femei. Cei mai

mulţi

tendinţelor

îmbătrânirea populaţiei şi scăderea

pe etnii,

există

totalul romilor

aproximativ 2000 de romi
declaraţi

populaţia totală

majoritatea de origine

urmaţi

referinţă,

vârstă

din

scenariul valabil

şi

17,5% din

0-17 ani. Analiza
la nivel

sporului natural. Din perspectiva structurii

declaraţi

la nivel de Sector 2 în

a Sectorului 2),

în grupa de

confirmă

demografice la nivelul acestei zone

respectiv

din

încadrează

în zona Baicului se

,

locuitori din zona Baicului se încadrau în categoria

30-39 ani (aproximativ 22%); conform datelor cuprinse în Studiul de

populaţia chestionată

18

naţional,
populaţiei

în zona Baicului (reprezentând circa 30% din

condiţiile

în care în zona Baicului are

de arabi, chinezi

şi

turci, la care se

resedinţa

4%

adaugă refugiaţii,

africană.

În general, la nivelul acestei zone, resursele umane prezintă o calificare redusă din punct de
vedere al nivelului
etnie

romă

sunt

educaţional.

trimişi

abandonează şcoala

de

Conform datelor cuprinse în PIDU Zona Baicului 5% dintre elevii de

părinţi să cerşească .

Aproximativ 50% dintre elevele de etnie

anterior absolvirii nivelului

i nazial. Din punct de vedere al

postliceale, rata de absolvire a tinerilor din zona Bai

18

•

doar 1% dintre tineri îşi finalizează studiile

•

60% dintre tineri

sau de master)

urmează cursurif1i\.Şcolilor

Date incluse în PIDU Zona Baicului

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

115

I I

H

romă

educaţiei

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

•

10-15% dintre tineri sunt necalificaţi

•

15% dintre tineri săvârşesc infracţiuni sau riscă să devină infractori

S-a constatat existenţa unui fenomen de segregare socială între populaţia romă, refugiaţi şi ceilalţi
locuitori ai zonei Baicului datorat, în special, nivelului scăzut de educaţie şi veniturilor mici. În acest
context au luat amploare fenomene sociale reprezentate de violenţa în familie, consumul de

I

droguri

alcool,

instituţionalizarea

delicvenţă

criminalitate,

copiilor

juvenilă,

şcolar,

abandonul

şi

abandonul

ş.a . m.d.

Conform informaţiilor cuprinse în Studiul de referinţă, proporţia populaţiei de 15-64 ani din
eşantionul

Proporţia

analizat care a absolvit maxim 8 clase este de 30% în ZUM delimitat În zona Baiculul.
persoanelor cu dizabilităţi, boli cronice sau alte afecţiuni care le limitează activităţile

zilnice din ZUM zona Baicului este de 17% conform datelor furnizate de Studiul de referinţă

19

•

Conform ultimelor date disponibile, zona Pantelimon Înregistra un număr de 86.377 locuitori

20

din

care 40.134 bărbaţi şi 46.243 femei. Cei mai mulţi locuitori din zona Pantelimon se încadrau în
categoria de vârstă 18-40 ani (aproximativ 37%); categoria de vârstă 0-18 ani integra 14,05% din
totalul

populaţiei.

chestionată

Conform datelor cuprinse în Studiul de

în zona Pantelimon se

încadrează
confirmă

demografice la nivelul acestei zone
îmbătrânirea populaţiei şi scăderea

în grupa de

referinţă,

vârstă

scenariul valabil

şi

20,2% din

0-17 ani. Analiza
la nivel

populaţia

tendinţelor

naţional,

respectiv

sporului natural. Neoficial, la nivelul anului 2007, în zona

Pantelimon Ostrov, locuiau aproximativ 4.600 de persoane de etnie romă. Populaţia rezidentă la
21

nivelul ZUM delimitat În zona Baicului este de 1.743 persoane

22

şi reprezintă 11,7% din populaţia

întregii zone.
Nivelul de educaţie al populaţiei este direct proporţional cu nivelul de trai, acesta din urmă fiind, În
general unul
şcolar

scăzut.

Cea mai

ridicată rată

a abandonului

şcolar

de la nivelul sectorului 2, în anul

2015/2016 a fost înregistrată în cadrul Liceului Tehnologic Ion l.C. Brătianu situat în zona

Pantelimon (23,9% în cazul

învăţământului

liceal

şi

28,7% în cazul

învăţământului

profesional).

În ceea ce priveşte numărul persoanelor cu dizabilităţi, boli cronice sau alte afecţiuni care le
limitează activităţile

zilnice din ZUM zona Pantelimon, la nivelul anului 2010 erau înregistrate

2.158 de persoane cu grad de handicap şi 12 persoane vârstnice care beneficiau de asistenţă
socială. Conform informaţiilor cuprinse în Studiul de referinţă, proporţia populaţiei de 15-64 ani

din ZUM delimitat în zona Pantelimon care a absolvit maxim 8 clase este de 24% în zona
Pantelimon.
activităţile

Proporţia

persoanelor cu

dizabilităţi,

boli cronice sau alte

afecţiuni

care le

limitează

zilnice din zona Pantelimon este de 13% conform datelor furnizate de Studiul de

referinţă. Populaţia rezidentă la nivelul ZUM delimitat În zona Pantelimon este de 350 persoane 23
şi reprezintă

0,4% din

populaţia

întregii zone .

La nivelul sectorului 2, numărul de persoane cu handica~. a înregistrat o creştere lentă în ultimii 3 ani. Pe de altă
parte, numărul de dosare noi a scăzut, astfel încât, per t tal se preconizează că valoarea totală a persoanelor cu
dizabilităti înregistrată în anul 2016 (aprox. 14.500 persoan va rămâne în continuare relativ constantă.
20
Date incluse în P!DU Zona Pantelimon
21
Date incluse în PIDU Zona Pantelimon
u Estimare în baza numărului mediu de locuiţoriX.~ha la n~ctorului 2}11 Municipiului Bucureşti (117 locuitori/ha)
şi suprafaţa ZUM aferentă zona Baicului (14,!l..b..a.Pi
23
Estimare în baza numărului mediu de locuitori 'a la v I I
ui 2 al Municipiului Bucureşti (117 locuitori/ha)
şi suprafaţa ZUM aferentă zona Pantelimon (2,99 ;
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Conform ultimelor date disponibile, zona Plumbuita înregistra un număr de 23.645 locuitori 24 din
care 11.113 bărbaţi şi 12.532 femei (2010). Cei mai mulţi locuitori se încadrau în categoria de
vârstă

vârstă

18-40 ani (aproximativ 36%); categoria de

populaţiei.

Conform datelor cuprinse în Studiul de

zona Plumbuita se
conformă

încadrează

referinţă,

vârstă

în grupa de

0-18 ani integra 14,69% din totalul
populaţia chestionată

21,8% din

0-17 ani. Analiza

tendinţelor

în

demografice

scenariul valabil şi la nivel naţional, respectiv îmbătrânirea populaţiei şi scăderea

sporului natural. Din perspectiva structurii
nedeclaraţi

aproximativ 3000 de romi

populaţiei

pe etnii, la nivelul zonei Plumbuita

în interiorul arealului Str. Petricani - Str. Steaua

există

Roşie.

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al populaţiei, în zona Plumbuita există o slabă calificare a
slabă

tinerilor, care genereaza o

adaptare a

forţei

muncă

de

la nivelul zonei pentru meserii

calificate (mai ales cele din sectorul serviciilor). Rata de abandon şcolar este ridicată în zona
25

Plumbuita

•

posibilităţilor

Acest lucru se datorează în principal lipsei de locuri de muncă specializate şi
limitate de formare

liceului - studii mediif
afecţiuni

alte

care le

6

•

tehnică

limitează activităţile

informaţiilor

eşantionul

absolvirea

În ceea ce priveşte numărul persoanelor cu dizabilităţi, boli cronice sau

zilnice din zona Plumbuita, la nivelul anului 2010 erau

înregistrate 597 de persoane cu grad de handicap care beneficiau de
Conform

după

{studiile sunt de obicei întrerupte

cuprinse în Studiul de

asistenţă socială.

referinţă, proporţia populaţiei

de 15-64 ani din
Proporţia

analizat care a absolvit maxim 8 clase este de 51% în ZUM zona Plumbuita.

persoanelor cu

dizabilităţi,

boli cronice sau alte

afecţiuni

care le

limitează activităţile

ZUM zona Plumbuita este de 9% conform datelor furnizate de Studiul de

zilnice din

referinţă.

Populaţia rezidentă la nivelul ZUM delimitat în zona Plumbuita este de 6.552 persoane
reprezintă

27,7% din

populaţia

27

şi

întregii zone.

Conform Studiului de referinţă, toate ZUM delimitate în zonele Baicului, Plumbuita, Pantelimon
sunt

comunităţi

populaţia

roma - mai mult de 10% din

lor

aparţine minorităţii

roma: 25% ZUM

Baicului, 21% ZUM Pantelimon; 49% ZUM Plumbuita.
2.3.2 Ocupare, mediul de afaceri

şi protecţie socială

Conform ultimelor date disponibile utilizate în cadrul PIDU pentru Zona Baicului, populaţia activă şi
ocupată număra

ani

şi

6.495 de persoane, din care 64,9% erau persoane cu vârste cuprinse între 30

27% cu vârsta sub 30 ani. Gradul de ocupare al

de 50,4%; dintr-o

perspectivă

bărbaţi. Numărul angajaţilor

populaţiei

şi

49

cu vârste mai mari de 15 ani era

de gen, din totalul persoanelor ocupate 44,6% erau femei
era de 6.300 persoane, circa 97% din totalul

populaţiei

şi

56,9%

active din

zona Baicului.
La ultimul

recensământ

al

populaţiei, numărul

era de 570 persoane. Ponderea persoanelor
8,3%, cu mult mai mare

faţă

de media

fără

locuri de

muncă

în total

persoanelor

fără

naţională

loc de

(3,9%) sau

faţă

muncă

în zona Baicului

populaţie activă

de media Municipiului

era de

Bucureşti

(2,6%). Rata şomajul era mai redusă în rândul femeilor (6,9%) comparativ cu cea înregistrată în
rândul bărbaţilor - de 9,5%. O mare parte djn numărul persoanelor fără locuri de muncă este
24

Date incluse în PIDU Zona Plumbuita-Petric ·-steau
Date incluse în PIDU Zona Plumbuita-Petri a ·26 Date incluse în PIDU Zona Plumbuita-Petricarn t au
27
Estimare în baza numărului mediu de locuitori/
şi suprafaţa ZUM aferentă zona Plumbuita (56 ha).
25
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reprezentată de tineri cu vârsta sub 25 de ani (27, 7%), mai ales cu studii necalificate.

28

procentul persoanelor fără loc de

tinerii sub

muncă

a atins nivelul cel mai malt în ceea ce

priveşte

În plus,

20 de ani, aceştia reprezentând 19, 7% din totalul şomerilor înregistraţi. Zona Baicului participa cu
mai mult de 10% din numărul total de şomeri înregistraţi la nivelul sectorului 2, în condiţiile în care
procentul populaţiei acestei zone în total populaţie sector 2 este de 4,23%.
furnizate de Studiul de

referinţă, proporţia

persoanelor încadrate în grupa de

29

Conform datelor

vârstă

15-64 ani care

nu urmează o formă de învăţământ, nu sunt încadraţi pe piaţa formală a muncii din ZUM zona
Baicului este de 37%.
În zona Baicului activau 547 de întreprinderi, în cadrul cărora erau angajaţi un număr 1.769 de
salariaţi

(în mediu 3,2 salariaţi/întreprindere) - 288 de micro-întreprinderi nu aveau niciun salariat.

Din perspectiva activităţilor economice derulate, majoritatea întreprinderilor (278, respectiv 51%)
derulează activităţi

de comerţ. Sectorul serviciilor cuprinde 153 de întreprinderi (28%), iar sectorul

industrial cuprinde 112 unităţi (20%). Cele mai puţin reprezentat sector este cel agricol, cu doar 4
întreprinderi (1%) . Cifra de afaceri cumulată, a celor 547 de companii prezente în zona Baicului,
atingea în 2006 nivelul de aproximativ 64.550.976 Euro

30

.

Zona dezavantajată din cartierul Baicului este caracterizată printr-un nivel ridicat al somajului,
nivelul redus de educaţie, condiţiile precare de locuit, inclusiv locuinţe improvizate, lipsa serviciilor
medicale şi sociale, rata ridicată a criminalităţii.
referinţă,

31

Conform informaţiilor cuprinse în Studiul de

în ZUM zona Baicului, venitul mediu lunar pe membru al gospodăriei este raportat ca

fiind 898 lei.
Conform ultimelor date disponibile utilizate în cadrul PIDU pentru zona Pantelimon, procentul
populaţiei

active fără locuri de muncă înregistrat la nivelul zonei era de 8,3%, valoarea fiind

superioară faţă

ceea ce
loc de

de nivelul naţional (8%) si faţă de cel înregistrat în Municipiul Bucureşti (8,1%). ln

priveşte

muncă

ocuparea pe

piaţa

muncii: 76,8% dintre persoanele cu studii superioare aveau un

{79% în cazul femeilor

şi

72,3% în cazul

bărbaţilor) .

Din

populaţia

cu studii medii,

62,4% (67,3% bărbaţi şi 53,2% femei) aveau un loc de muncă. Categoria persoanelor
necalificate/fără

studii,

prezintă

cel mai mic procent de ocupare pe

{35,8% dintre bărbaţi si 21,2% dintre femei) ..
Din datele eliberate de

Agenţia

piaţa

muncii, mai exact 28,5%

32

Municipala pentru ocuparea

Forţei

de Munca

Bucureşti,

din totalul

de 2.046 şomeri indeminizati la nivelul sectorului 2, 1.004 dintre aceştia locuiesc în zona
Pantelimon. În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe, în rândul femeilor se înregistrează o rată de

şomaj de 14,6%, iar în rândul bărbaţilor aceasta este de 6,2%33 . O mare parte din numărul
persoanelor fără loc de muncă este reprezentat de tineri cu vârsta sub 25 de ani (38,6%), mai ales
cu studii medii sau
bărbaţilor

fără

studii. Cel mai mare procent al persoanelor şomere s-a înregistrat în rândul

cu vârste cuprinse între 30-39 ani {76%). Rata şomajului în rândul tinerilor sub 20 ani era

de 7,2%. Conform datelor furnizate de Studiul de referinţă, proporţia persoanelor încadrate în

28

19
30

31
32
33

Date incluse în
Date incluse în
Date incluse în
Date incluse în
Date incluse în
Date incluse în

PIDU Zona Baicului
PIDU Zona Baicului
PIDU Zona Baicului
SIDU Sector 2 2016-2025
PIDU Zona Pantelimon
PIDU Zona Pantelimon
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vârstă

grupa de
formală

15-64 ani care nu

urmează

o

formă

de

învăţământ,

nu sunt

încadraţi

pe

piaţa

a muncii din ZUM zona Pantelimon este de 33%.

Veniturile locuitorilor sunt în general foarte mici si de cele mai multe ori sunt alcătuite din
alocaţiile

şomaj şi

copiilor, ajutorul de

alte tipuri de ajutoare sociale. Salariile sunt de asemenea

reduse, de multe ori fiind practicate angajările „la negru", fără contract de muncă. în anul 2010,
conform unui sondaj realizat la nivel local pentru elaborarea PIDU, venitul mediu pentru 75% din
populaţia

zonei se era sub 500 lei, aproximativ 20% din

populaţie

înregistrând venituri între 500-

800 lei. În anul 2010, pentru zona Pantelimon, în cadrul SAS erau înregistrate 275 de familii cu
venituri reduse care beneficiau de
problemă

Principala

asistenţă socială.
reprezentată

în zona Pantelimon este

de lipsa veniturilor stabile pentru

fiecare familie, fapt ce duce la un nivel scăzut de calitate a vieţii. Zona a fost identificată de către
Poliţiei

Inspectoratul General al
precădere

comercializată

droguri de mare risc ca heroina,

generează frecvente conflicte stradale armate.

sunt, în general,

scăzute şi

cca. 35%. Conform

traficanţi

Române ca fiind unul din centrele de
34

de diferite clanuri locale, fapt ce

ln zona Pantelimon veniturile familiilor rome

sunt asigurate, în special, de barbati, cca. 65%

informaţiilor

ale Municipiului, cu

existente, persoanele de etnie

romă

şi,

mai

puţin,

de femei,

din zona Pantelimon nu

deţin

locuri de muncă stabile, desfăşurând diverse alte activităţi pentru asigurarea veniturilor de trai. 3 s
Conform

informaţiilor

lunar pe membru al

cuprinse în Studiul de

gospodăriei

referinţă,

în ZUM zona Pantelimon, venitul mediu

este raportat ca fiind 1.028 lei.

Profilul economic al zonei Pantelimon este foarte puţin omogenizat, existând zone destinate
exclusiv pentru scopuri

rezidenţiale,

altele cu o

concentraţie

mare de

activităţi

comerciale

şi

altele

fără activitate economică sau scop rezidenţial. În zonă îşi desfăşoară activitatea 2.884 de

întreprinderi 36. Principalele domenii de activitate ale întreprinderilor active în zona Pantelimon
sunt:

11

alte servicii, inclusiv cele administrative",

„comerţul

„comerţul

en detail",

en-gros"

şi

11 construcţii, transporturi şi depozitare". Întreprinderile activează şi îşi desfăşoară activitatea în
special pe principalele axe stradale ale zonei, majoritar locuite
a industriei productive în

toată

şi

zona, în special în partea de nord,

cu trafic.

Există

apropiată

o slabă dezvoltare

de Lacul Fundeni.

Conform ultimelor date disponibile utilizate în cadrul PIDU pentru zona Plumbuita, gradul de
ocupare al populaţiei cu vârste mai mari de 15 ani era de 49,8%; dintr-o perspectivă de gen, din
totalul persoanelor ocupate 43,8% erau femei şi 53,5% bărbaţi. Procentul populaţiei active fara
locuri de
naţional

pe

piaţa

muncă

înregistrat la nivelul zonei era de 8,3%, valoarea fiind

superioară faţă

de nivelul

(8%) si faţă de cel înregistrat în Municipiul Bucureşti (8,1%). ln ceea ce priveşte ocuparea
muncii: 76,8% din

populaţia

cu studii superioare are un loc de

muncă

(79% în cazul

persoanelor de sex feminin şi doar 72,3% pentru cele de sex masculin). Din populaţia cu studii
medii, 62,4% (67,3% dintre bărbaţi şi 53,2% dintre femei) au un loc de muncă. Categoria
persoanelor

necalificate/fără

studii,

prezintă

cel mai mic procent de ocupare pe

piaţa

muncii, mai

exact 28,5% (35,8% dintre bărbaţi şi 21,2% dintre femei). 37
În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe, în rândul femeilor se înregistrează o rată de şomaj de
14,6%, iar în rândul

bărbaţilor

aceasta este de 6,2%. O mare parte din

34

Date incluse în SIDU Sector 2 2016-2015
Date incluse în PIDU Pantelimon
36
PIDU Pantelimon, capitol 2.3.2.2
37
PIDU Plumbuita - capitol 2.2.3.
35
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fără
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loc de

muncă

este reprezentat de tineri cu vârsta sub 25 de ani (25,4%), mai ales cu studii medii

sau fără studii. Rata şomajului în rândul tinerilor sub 20 ani era de 7,2%.

Conform datelor

furnizate de Studiul de referinţă, proporţia persoanelor încadrate în grupa de vârstă 15-64 ani care
nu urmează o formă de învăţământ, nu sunt încadraţi pe piaţa formală a muncii din ZUM zona
Plumbuita este de 41%.
Cu privire la situatia şomerilor in datele trimise de catre ALOFM sector 2, reiese ca, în cartierului
Plumbuita, exista în evidenţă un număr de 2.046 şomeri. Din acest total, 271 (13,25% din total) de
persoane primeau indemnizaţie de şomaj. Din perspectiva nivelului de studii absolvite, situaţia
existentă

în rândul

şomerilor indemnizaţi

medii - 48 persoane; muncitori calificaţi

era

următoarea :

şi necalificaţi

studii superioare - 17 persoane; studii

- 206 persoane.

În anul 2010, conform unui sondaj realizat la nivel local pentru elaborarea PIDU, salariul mediu
pentru 75% din populaţia zonei se încadra între 500-800 lei. Conform informaţiilor cuprinse în
Studiul de referinţă, în ZUM zona Plumbuita, venitul mediu lunar pe membru al gospodăriei este
raportat ca fiind 709 lei. Din descrierea autorităţilor publice, mediul social al zonei Plumbuita este
caracterizat de lipsa veniturilor şi a locurilor de muncă, probleme de sănătate din cauza condiţiilor
insalubre de locuit, ceea ce a condus la creşterea gradului de infracţionalitate inclusiv în rândul
38

tinerilor şi copiilor.

lnformatiile existente referitoare la rezidenţii de etnie romă (informatii

provenite din sondajul realizat la nivel local pentru elaborarea PIDU) arată ca aceştia nu au un loc
de muncă stabil, desfăşurând diferite activitităţi precum colectarea fierului vechi şi/sau a sticlelor
goale. Copiii care aparţin acestor familii nu frecventează şcoala, petrecându - şi timpul în general pe
străzile

cartierului, ceea ce duce la integrarea lor în bande de cartier şi la crearea unui ambient

social periculos.
Din perspectiva profilului economic al Zonei Plumbuita, pe teritoriul acesteia activai 1.775 de
întreprinderi, majoritatea desfăşurând activitati profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative;
următorul

transport

sector economic care
şi

predomină

în

zonă

este cel al

construcţiilor şi

serviciilor de

depozitare.

2.3.3. Locuire şi acces la

utilităţi

În zona Baicului se remarcă un proces de densificare în ultimii ani. Casele vechi sunt extinse sau
înlocuite de locuinţe mai mari, aspect care conduce la creşterea gradului de ocupare a terenului.
De asemenea, începând cu anul 2007, în zonă au fost construite mai multe complexe rezidenţiale,
care cuprind inclusiv locuri de parcare,
cuprinse în PIDU, ansamblurile de

spaţii

verzi

şi

locuinţe rezidenţiale

zone comerciale. Conform
se

regăsesc

informaţiilor

în principal în patru zone,

delimitate şi caracterizate astfel:
Str. Dna Ghica la sud, calea
rezidenţial

ferată

la sud-est, lacul Fundeni la Nord,

şi

un nou ansamblu

"Peninsula" la nord-vest: locuinţe unifamiliare P (parter) şi clădiri noi, finisate şi

cu o structură P+3 (în special pe străzile Olimpiadei, Lehlui şi Frâului), dispuse pe loturi
înguste; calea ferată aflată la sud-est traversează o zona de locuinţe, producând zgomot
Str. Dna Ghica la nord-vest

şi

zona de imobile la nord-est:

locuinţe

unifamîliare dispuse pe

loturi înguste, regim de înălţime P sau P+l; zona dezavantajată datorită proximităţii de
calea ferată şi Întreprinderea Electronica

Ja
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Str. Dna Ghica în nord-est, zona
şi

P+3; o parte din acestea sunt

industrială

locuinţe

în sud-vest

şi

sociale, existând

locuinţe,

sud-est: imobile de
şi

un

cămin

de

P+4

refugiaţi

Gara obor - blocuri cu 4-5 etaje datând din anii 1970, fără risc seismic.
Adiţional

celor 4 zone identificate, trebuie

menţionată

zona din proximitatea lacului Fundeni, care

este o zonă cu multe barăci, străzi neasfaltate, locuinţe care nu au utilităţile necesare pentru
supravieţuire şi un nivel de poluare ridicat din cauza diferitelor tipuri de deşeuri depozitate. În
această zonă

locuiesc familii de romi care şi-au construit locuinţele, în general, în mod ilegal şi cu o

structură

rezistenţă precară

de

- nu au acces la

utilităţi

publice, iar într-o

cameră

pot locui

şi

mai

multe familii. În baza Studiului de referinţă, proporţia gospodăriilor ce nu deţin locuinţa în
personală

proprietate

în ZUM zona Baicului este de 23%. De asemenea, 51% din

gospodării

au

raportat un spaţiu mai mic de 15,33 m 2/persoană.
Conform PIDU Zona Baicului, pe teritoriul analizat erau înregistrate în total 367
Conform SIDU Sector 2 2016-2020, în zona Baicului a fost
delimitată

în arealul: Str. Stolnicul Vasile -

imobile din

această zonă aparţin Direcţiei

Sector 2, iar 5 imobile au

aparţinut

Şos.

identificată

o

Dna. Ghica - Aleea Bistricioara.

clădiri.
zonă defavorizată
Două

dintre cele 7

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar

fondului locativ de stat

şi

au fost repartizate familiilor sau

persoanelor singure care erau angajaţi în Uzina Aversa. În prezent toţi locatarii au achiziţionat
imobilele şi au devenit proprietari. Locuinţele sunt de tip garsonieră (14 m 2) şi apartamente cu 2

prevăzute cu bucătărie şi punct sanitar propriu. Sunt racordate la sistemul
centralizat de energie termică, energie electrică şi canalizare. Patru imobile au fost reabilitate
camere (20 m

2

),

începând cu anul 2008, însă în prezent se află într-o stare de degradare.
La nivelul zonei Baicului nu
de copii

şi

tineri ai

există

o situaţie privind

numărul

de persoane

fără adăpost

sau

numărul

străziî.

Din perspectiva accesului la

utilităţi,

conform

informaţiilor

cuprinse în PLOI Sector 2, în partea de

nord în proximitatea Lacului Fundeni nu există sistem de canalizare şi de gaze naturale. În cadrul
discuţiilor

purtate cu comunitatea, a fost

determinată

indicată prezenţa

de deversarea în apele lacului Fundeni a

unui nivel ridicat al

deşeurilor şi

poluării

resturilor menajere,

aerului
fără

a

exista un program corespunzător de salubrizare şi epurare a apelor. În rest, toate zonele de
locuinţe
locuinţe

dispun de acces la sistemul de canalizare, alimentare cu
colective din zona Baicului sunt deservite de

apă şi

reţeaua

gaze naturale. Cartierele de

de termoficare a Municipiului

Bucureşti. În zona Baicului există un punct de colectare a deşeurilor electrice şi electronice.

Din perspectiva fondului locativ, în prezent zona Pantelimon este caracterizată de blocuri înalte de
circa 10-12 etaje, ce

ocupă

cea mai mai mare parte a arealului analizat, aceastea alternând cu

locuinţe individuale, întâlnite în special în zona insulei Ostrov. Începând cu anul 2010, în zona

Pantelimon au fost dezvoltate mai multe complexe imobiliare ce cuprind inclusiv diverse
recreative precum

spaţii

de

joacă,

cluburi de recreere, precum

şi spaţii

funcţiuni

verzi, respectiv locuri de

parcare. Persoanele de etnie romă rezidente în zona Pantelimon locuiesc, în general, în condiţii
precare: un

număr

mare de familii nu

deţin locuinţa

în proprietate

personală,

aceste familii

închiriind, de multe ori, locuinţe cu statut incert de proprietate de la persoane particulare sau din
patrimoniul de stat şi/sau locuind fără forme legale. În baza Studiului de referinţă, proporţia
gospodăriilor

ce nu

deţin locuinţa

în proprietate

personală

în ZUM zona Pantelimon este de 21%.
2

De asemenea, 60% din gospodării au raportat 4(\Spaţiu mai mic de 15,33 m /persoană.
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Persoanele fără adăpost din zona Pantelimon provin, în general, din rândul familiilor deorganizate
care şi-au pierdut locuinţa pe fondul scăderii continue a nivelului de trai (determinată de creşterea
ratei şomajului, creşterea inflaţiei) şi a creşterii cheltuielilor specifice necesităţilor locative ce
conduce la acumularea unor datorii imposibil de achitat. La nivelul zonei Pantelimon nu există o
situaţie
există

o

privind numărul de persoane fără adăpost sau numărul de copii şi tineri ai străzii, însă
structură specială

care

deserveşte

aceste categorii de

populaţie,

respectiv un

Adăpost

social de urgenţă pentru persoane adulte (localizat pe Şos. Pantelimon, nr. 500).
Conform SIDU Sector 2 2016-2020, în zona Pantelimon a fost identificată o zonă defavorizată
delimitată

Şos.

în arealul : Str. Ion Vlad -

Pantelimon - Str. Sold.

Zambilă Ioniţă . Locuinţele

situate în

acest areal au aparţinut fondului locativ de stat şi repartizate familiilor sau persoanelor singure
care erau angajate în fostele întreprinderi socialiste. În prezent, cea mai mare parte dintre locatari
au achiziţionat imobilele şi au devenit proprietari. Locuinţele sunt de tip garsonieră (15-16 m
apartamente 2 camere (22-25 m

2

),

2
)

şi

prevăzute cu bucătărie şi punct sanitar propriu. Acestea sunt

racordate la sistemul centralizat de energie termică , energie electrîcă şi canalizare. Datorită
fondului construit format din locuinţe colective, condiţiile de trai din zona marginalizată Aleea
Pantelimon sunt relativ mai bune decât în celelalte zone ale Sectorului 2.
Din perspectiva accesului la utilităţi, conform informaţiilor cuprinse în SIDU Sector 2, toată zona
Pantelimon are acces la sistemul de canalizare, gaze naturale şi alimentare cu apă . De asemenea,
cartierele de locuinţe colective din această zonă sunt deservite de reţeaua de termoficare a
Municipiului Bucureşti. Există însă areale cu grad ridicat de poluare prin deşeuri şi resturi menajere
localizate pe malul Lacului Fundeni.
Din perspectiva fondului locativ, în zona Plumbuita, în afara zonei peninsulare, predomină
blocurile vechi, construite înainte de anul 1977 - suprafeţele apartamentelor din aceste blocuri
sunt cuprinse între 30 m in cazul garsonierelor şi 90 m în cazul apartamentelor cu patru camere.
2

2

În zona peninsulară predomină locuinţele individuale în regim P sau P+l, majoritatea fiind case
vechi, nereabilitate. Proiectele de dezvoltare imobiliară în zona Plumbuita sunt mai puţine, în
special datorită deficienţelor reţelei de utilităţi. De asemenea arealul peninsular este cunoscut ca
fiind o zonă cu risc major, datorată gradului ridicat de infracţionalitate în rândul locuitorilor şi
problemelor legate de depozitarea deşeurilor - aici locuiesc majoritatea familiilor de romi din zona
Plumbuita.

Deşi

în zona Plumbuita

îşi

are sediul societatea care se

ocupă

de salubrizarea Sectorului

2, în arealul peninsular, majoritatea gospodăriilor nu au contracte cu firma de salubrizare care
operează

în zonă, depozitarea deşeurilor realizându-se în zona lacului sau pe stradă . Acest fapt

generează

un grad ridicat al

poluării

aerului

şi

o imagine

negativă

a zonei .

Conform SIDU Sector 2 2016-2020, întreaga zonă Plumbuita (29 de străzi situate în arealul str.
Petricani - str. Steaua Roşie) poate fi considerată zonă defavorizată. O mare parte a locuinţelor
individuale localizate în această zonă au fost achiziţionate pe bază de chitanţă de mână. Astfel un
procent semnificativ al populaţiei nu deţine documente de proprietate pentru imobilele locuite.
Acestea sunt în general construcţii vechi, din paiantă, acoperite cu carton bituminos sau tablă,
încălzirea

realizându-se cu lemne. Majoritatea caselor nu sunt prevăzute cu băi şi bucătării , iar

grupurile sanitare sunt în curte. Locuinţele sunt racordate la energie electrică, apă curentă şi
canalizare, dar majoritatea sunt debranşate datorită restanţelor acumulate. În baza Studiului de
referinţă, proporţia gospodăriilor

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

ce nu Reţin locuinţa în proprietate personală în ZUM zona

Strategia de dezvoltare

locală

a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Plumbuita este de 25%. Locuinţele localizate în ZUM zona Plumbuita au un acces limitat la servicii
de utilităţi publice: doar 43% au apă caldă, 29% sunt racordate la reţeaua de gaze. De asemenea,
32% din gospodării au raportat un spaţiu mai mic de 15,33 m /persoană.
2

Gospodăriile

situate în arealul peninsular (str. Tămâioarei) nu sunt racordate la reţeaua de

canalizare, aceasta nefiind construită în zonă. De asemenea, str. Linotipului localizată în arealul
peninsular, nu are acces la reţeaua de alimentare cu apă. Zona Plumbuita nu este racordată la
reţeaua centralizată

de termoficare. Conform informaţiilor colectate prin întâlnirile cu comunitate,

o mare parte din locuitorii din arealul peninsular nu au acces la o sursă de apă potabilă, cea mai
apropiată sursă fiind în parcul Plumbuita.

La nivelul zonei Plumbuita nu există o situaţie privind numărul de persoane fără adăpost sau
numărul

de copii şi tineri ai străzii.

Conform datelor furnizate de Studiul de referinţă, în ZUM din zonele Baicului şi Pantelimon
locuirea este preponderant la bloc, în ZUM zona Plumbuita exclusiv la casă. Locuinţele sunt
construite, conform declaraţiilor respondenţilor, din beton, BCA sau cărămidă în ZUM zonele
Ba icului şi Pantelimon (peste 95%) şi din paiantă sau chirpici în ZUM zona Plumbuita - aproximativ
jumătate din locuinţe

(47%). Starea locuinţelor este percepută ca fiind precară (locuinţa necesită

reparaţii şi renovări) pentru o treime din locuitorii ZUM aferent zonelor Baicului şi Pantelimon

(31%-32%) şi de aproximativ 6 din 10 locuitori din ZUM zona Plumbuita (58%). Dotarea locuinţelor
cu servicii moderne precum gaze sau apă caldă lipseşte în cel puţin 1 din 5 locuinţe din ZUM
aferent zonelor Baicului şi Pantelimon şi din 1 din 2 locuinţe din ZUM zona Plumbuita {doar 43%
au apă caldă, 29% sunt racordaţi la reţeaua de gaze şi doar 20% au încălzire}. Locuitorii de la
nivelul ZUM validate sunt pesimişti în ceea ce priveste îmbunătăţirea stării locuinţei lor în
următorii

3 ani (între 24% - 55% au declarat ca starea se va înrăutăţi). Pe de altă parte, ei nu

intenţionează să

2.3.4 Accesul la

se mute din locuinţa lor.
instituţii şi

servicii publice

În zona Baicului nu există spitale sau ambulatorii care să deservească populaţia. Cel mai apropiat
ambulatoriu care deserveşte locuitorii este integrat în cadrul spitalului clinic 11 Dr. I. Cantacuzino".
Cel mai apropiat spital este Spitalul de Recuperare Medicală „Hipocrate Fântânica" acesta fiind
însă un spital privat. În arealul zonei funcţionează un laborator de analize medicale şi câteva

farmacii. Serviciul de Asistenţă Socială Baicului este situat în Str. Heliade între Vii nr. 36. De
asemenea, în acest areal, funcţionează Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii
de Azil - Bucureşti. Nu există alte centre sociale localizate în această zonă; de asemenea nu există
nicio cantină socială în această zonă. Conform datelor furnizate de ISMB pentru anul şcolar
2017/2018, în zona Baicului nu sunt localizate grădiniţe sau licee funcţionale, ci este localizată o
singură şcoală gimnazială. În zona Baicului se găseşte un singur parc amenajat în partea de nord-

vest, pe Str. Doamna Ghica, în vecinătatea şcolii (Parcul Lunca Florilor). Locuri de joacă pentru
copii sunt amenajate amenajate pe str. Paharnicul Turturea

39

şi în Parcul Lunca Florilor. Locurile de

parcare sunt insuficiente, iar majoritatea locuitorilor parchează maşinile pe sensurile carosabile de
mers din zona spaţiilor de locuit. Din punct de vedere al mijloacelor de transport în comun, în aria
analizată operează

39

doar două linii de autobuze, accesul în zonă fiind relativ dificil.
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În zona Pantelimon funcţionează trei spitale {Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon - este
localizat într-o zonă accesibilă, iar diversitatea secţiilor asigură locuitorilor principalele categorii de
serviciile medicale necesare; Spitalul Clinic Nicolae Malaxa - prima unitate medicală din Bucureşti
care a obţinut atestatul ISO 9001 pentru serviciile medicale; Spitalul de Recuperare Mărcuţa situat în apropierea bisericii Mărcuţa) şi mai multe policlinici private. De asemenea, zona este
deservită

de mai multe farmacii,

poziţionate

în special pe arterele principale de

circulaţie şi

în

proximitatea spitalelor. În acest perimetru funcţionează şi cabinete medicale private, în general
stomatologice.
În zona Pantelimon funcţionează un adăpost social de urgenţă pentru persoane adulte (localizat pe
Şos.

Pantelimon, nr. 500). Conform datelor furnizate de DGASPC Sector 2, alte centre sociale care

funcţionează

în acest areal sunt: Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative Sf.

Pantelimon, Centrul de îngrijire şi găzduire Cantemir. În această zonă nu există nicio cantină
socială.

Conform datelor furnizate de ISMB pentru anul şcolar 2017/2018, în zona Pantelimon

funcţionează, în reţeaua de stat, 5 grădiniţe, 3 şcoli gimnaziale, 2 licee teoretice, 1 şcoală
prefesională specială. De asemenea există şi o grădiniţă şi un liceu care funcţionează în regim

privat. În arealul analizat o singură instituţie de învăţământ superior (Facultatea de Pompieri). În
zona Pantelimon

există

3 parcuri amenajate (Parcul Florilor, Parcul Morarilor, Parcul Cosmos)

şi

un

spaţiu verde de mari dimensiuni în jurul bisericii şi cimitirului Mărcuţa. În parcurile amenajate se

organizează periodic diverse spectacole, evenimente culturale şi activităţi sportive. În zona

Pantelimon există un teatru şi un complex sportiv. În ceea ce priveşte spatiile de parcare, acestea
sunt

puţine,

în raport cu nevoile cetatenilor, fiind amenajate în principal în zonele de blocuri, în

dreptul instituţiilor publice şi în zonele centrelor comerciale.
public, acesta

acoperă

destul de bine întreaga zona, printr-o

este deservita, de asemenea,
Ml.

40

şi·

de

două staţii

ln ceea ce priveşte transportul

reţea

de tramvaie si autobuze. Zona

de metrou, ambele pe linia

principală

de metrou

Singurul perimetru cu adevarat izolat în cadrul cartierului poate fi considerat cel al

peninsulei Ostrov, care nu este conectată la niciun mijloc de transport în comun . Cu toate acestea,
conform

informaţiilor

colectate în cadrul

discuţiilor

diferitelor mijloace de transport în comun nu este

cu comunitate

corespunzătoare,

locală

planificarea

în sensul în care nu

staţiilor
asigură

integrarea acestora (de exemplu, staţiile de tramvai sunt la distanţe mari de staţiile de autobuz).
În zona Plumbuita nu există spitale sau ambulatorii care să deservească populaţia. Cel mai
apropiat spital este Spitalul E. lrza, situat în imediata vecinătate a zonei, pe Bulevardul Lacul Tei. În
zona analîzată, nu există policlinici private. Există 3 farmacii, toate dispuse pe şoseaua Colentina.
Servicii medicale gratuite sunt furnizate în interiorul mănăstirii Plumbuita unde funcţionează un
cabinet medical şi o farmacie, înfiinţate şi susţinute cu ajutorul sponsorilor, unde populaţia cu
venituri mici beneficiază, în limita posibilităţilor, de asistenţă medicală şi medicamente gratuite. În
zona Plumbuita funcţionează Serviciul de Asistenţă Socială Maşina de Pâine (S.A.S.M.P.) şi 3 centre
sociale destinate copiilor şi bătrânilor: Centrul de zi "Clubul Seniorilor", Creşa Sinaia, Centrul de zi
Pinnochio. De asemenea, în zonă funcţionează şi un ONG care furnizează servicii gratuite de
îngrijire a persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. În zonă nu există nicio cantină socială .
Conform datelor furnizate de ISMB pentru anul şcolar 2017 /2018, în zona Plumbuita funcţionează
1
40

grădiniţă şi

2

şcoli

gimnaziale - în
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de stat

şi

1

şcoală primară

- în

reţeaua privată.
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Majoritatea acestor instituţii de învăţământ se află în sudul zonei Plumbuita, astfel populaţia din
arealul peninsular având un acces oarecum îngreunat la servicii de educaţie. Din punct de vedere
al spaţiilor verzi şi de agrement, peisajul este dominat de prezenţa Parcului Plumbuita, situat chiar
în centrul perimetrului de studiu Petricani - Steaua Roşie - Plumbuita. Un alt parc amenajat, de
dimensiuni mult mai reduse, este Parcul Petricani situat la limita vestica a perimetrului de studiu,
în cadrul căruia este amenajat şi Ştrandul Tei. În parcul Plumbuita sunt organizate diverse
evenimente culturale şi spectacole, existând atât spaţii amenajate pentru activităţi sportive (zona
de skateboard, patinoar în aer liber în timpul sezonului rece} cât şi locuri de recreere pentru
seniori. Spatiile dedicate activităţilor sportive se situează în partea de sud a lacului Plumbuita: se
pot considera

două

structuri sportive între Str. D-na Ghica

amenajat în str. Plumbuita . ln ceea ce

priveşte

şi

Sos.Colentina

spatiile de parcare, acestea sunt

şi

un alt

puţine,

spaţiu

în raport cu

nevoile cetăţenilor. Singura parcare amenajată este cea situată între malul lacului si Str. Fabrica de
Gheaţă.

Din punct de vedere al transportul public, toate liniile de autobuz, troleibuz sau tramvai

strabat doar arterele principale - Str. Petricani, Dna Ghica, Sos. Colentina (aflate la graniţele zonei).
Astfel, accesul către centrul zonei se realizează cu dificultate. Zona Plumbuita nu este deservită de
nicio

staţie

de metrou.

2.3.S. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent

pe ZUM
2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de
41

Zonele urbane dezavantajate
rezidenţiale

sărăcie

sau excluziune

socială

sunt zone de mici dimensiuni din interiorul sau din afara limitelor

formale ale oraşelor, expuse segregării spaţiale din cauza sărăciei şi a inegalităţilor

sociale. Comunităţile urbane dezavantajate sunt caracterizate în general prin locuinţe inadecvate,
acces limitat la infrastructură, rată ridicată a şomajului în rândul locuitorilor, număr mic al
instituţiilor

de învăţământ şi al centrelor medicale sau lipsa acestora şi, în unele cazuri, condiţii de

mediu periculoase. în cele mai multe dintre comunităţile de acest tip se întâlneşte o populaţie
romă numeroasă.

Municipiul Bucureşti este cel mai dezvoltat centru urban al României, datorită diversităţii
funcţionale şi
însă prezenţa

a infrastructurii cu rol de deservire regională şi naţională, aspecte care nu exclud
zonelor dezavantajate la nivelul mai multor sectoare.

Portivit datelor prezentate în Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de
Banca

Mondială,

aproximativ 19% din

populaţia

Sectorului 2

trăieşte

în zone marginalizate si

dezavantajate, delimitate în funcţie de următoarele criterii: a) capital uman (educaţie, sănătate şi
comportament demografic),

b) ocuparea forţei de muncă, c) calitatea locuinţelor şi d)

apartenenţa etnică.

4

i

Atlasul zonelor urbane marginalizate din Români

Grupu

e Acţiune Locala Sector 2
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Realizând o ierarhie a celor şase
sectoare

ale

perspectiva

capitalei,

populaţiei

ponderii

dezavantajate,

observă

se

din
că

Sectorul 2 este plasat pe locul 3 (cu
o pondere de 19%),

după

Sectorul 5

(30%) şi Sectorul 1 (21%).
Sursa: INS, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011
La nivelul anului 2011, Sectorul 2 al municipiul Bucureşti avea o populaţie stabilă de 345.370
persoane.
Figura nr. 16

Distribuţia populaţiei urbane în funcţie de
tipul
ariei de .rezidenţă. - Bucureşti,
Sector ·12
"'"
.
.

l
!

Analizând distribuţia populaţiei în
funcţie

este

de tipul ariei de rezidenţă,

de

remarcat

faptul

că

aproximativ 82% dintre aceasta
locuieşte

în

zone

nedezavanatajate ale Sectorului
•

p -:: pi..l.liţk- in zor-e.:f.JH:.-• .it4j~ ·e

intrt.t u:: µ1t \'~i ~ t d;.;i~ ul umc11

2, în vreme ce restul de 19% este
încadrată
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„. Sursa: INS, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011
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•

categorii:

în
populaţie

următoarele

în

zone

dezavantajate pe locuire (7,23%),
populaţie în zone dezavantajate

pe capital uman 6,34%), populaţie în zone cu alte funcţiuni decât locuirea (2,24%), populaţie în
zone dezavantajate în ceea ce priveşte ocuparea (1,69%) şi populaţie în zone marginalizate
(0,69%).
Potrivit metodologiei aprobate prin HCL Sector 2 nr. 167/2016, persoanele marginalizate social/cu
socială

risc de marginalizare
•

sunt definite astfel:

Persoana marginalizată social este persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face
parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile legii, şi se află în cel
puţin două

dintre

următoarele situaţii:

1) nu are loc de
2) nu are
3}

muncă;

locuinţă

locuieşte

în

în proprietate sau în

condiţii

folosinţă;

improprii;

4) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în
întreţinere;

5) este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
6) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
7) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,
accentuat ori invaliditate gradul I sau li;
8) a executat o pedeapsă privativă de libertate.
•

Persoana cu risc de marginalizare socială este persoana care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele condiţii:

Grupul de Acţiune Locală Sector 2
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l)venitul net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure nu
de
2) nu

bază

deţine

minim brut pe ţară garantat în

clădiri

a)

următoarele

bunuri din

spaţii

sau

gospodăreşti,

salariul

stabilit prin hotarare de guvern;

categorii:

locative în afara

locuinţei

de domiciliu

şi

a anexelor

respectiv locuinţe sau alte spaţii amenajate pentru locuire, în
folosinţă,

proprietate sau în
condiţii

plată

depăşeşte

f-

de locuire, asupra

ori

cote-părţi

cărora îşi

din bunuri imobile care

pot exercita

neîngrădit

asigură

dreptul de

folosinţă;

b) autoturism

şi/sau motocicletă

cu o vechime mai

şi/sau motocicletă achiziţionate

c) autoturism

mică

de 5 ani;

în ultimii 2 ani, indiferent de

vechimea acestora;
d) mai mult de un autoturism/motocicletă;
e) autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau
rulote, autobuze, microbuze),
de prelucrare
f)
3) se

află

ambarcaţiuni

de orice tip

şi

fără

remarci,

utilaje agricole sau

agricolă;

depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;
puţin

în cel

a) nu are loc de
b)

locuieşte

în

muncă;

condiţii

c) are unul sau mai
mulţi

d) este

următoarele situaţii:

una dintre

copii în

improprii;

mulţi

întreţinere

copii în

sau face parte dintr-o familie cu

întreţinere;

persoană vârstnică;

e) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

f)

are în
ori

întreţinere

încadrată

o

persoană încadrată

într-un grad de invaliditate;

g) este invalid, veteran sau
h) a beneficiat de
baza

în categoria persoanelor cu handicap

văduvă

protecţie

convenţiilor

de

de tip

război;

rezidenţial

de colaborare încheiate de D.G.A.S.P.C. Sector 2 cu

organisme publice sau private, autorizate în
i)

are statut de
al

j)

Grupul de

Acţiune

victimă

pedeapsă privativă

Locala Sector 2

condiţiile

legii;

a traficului de persoane, imigrant, refugiat sau beneficiar

protecţei internaţionale;

a executat o

prin D.G.AS .P.C. Sector 2 sau în

de libertate.
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Figura nr. 17 Populaţia marginalizată social/ cu risc de
marginalizare socială în zonele Pantelimon,
Baicului
şi Plumbuita, în trimestrul III al anului
2017
.
..
.
..
'

ln trimestrul III al anului 2017, la nivelul
şi

zonelor Pantelimon, Plumbuita
erau

înregistrate,

în

total,

Baicului
43

de

persoane/familii marginalizate social şi
Hl 'J

372
111 Piwsean.tfa.'Tlfii.i cu nso:: de

•

persoane/familii

cu

risc

de

rr~m•k:.aru s.ccl 1~

marginalizare socială.

PJ1 r~ ~nQ/f.:i ml}.I

Realizând o ierarhie a celor trei cartiere,

m;i1,g in2:lza tQ

soci al

din

numărului

perpectiva

de

persoane/familii marginalizate sau aflate
în risc de
Sursa: Informaţii prelucrate de autori în baza datelor
disponibile la nivelul DGASPC Sector 2, 2017

sărăcie şi

observă că

excluziune

socială,

se

zona Plumbuita ocupă prima

poziţie (203 persoane/familii), urmată de

Pantelimon (107 persoane/familii) şi Baicului (105 persoane/familii).
Conform

Comunicatului

Nr.

INS,

249

din

6

octombrie

2017

/sites/default/files/com presa/corn pdf/abf tr2rl7.pdf)

veniturile

reprezentat în trimestrul li 2017, în termeni nominali,

3329 lei pe

(http://www.insse.roLcms
totale

medii

gospodărie şi

lunare

au

1264 lei pe

persoană.

Conform datelor furnizate de Studiul de

referinţă,

venitul total mediu pe

gospodărie şi

venitul

mediu per membru al gospodăriei se situează în apropierea pragului de 60% din valorile naţionale
pentru locuitorii ZUM aferente zonelor Baicului şi Pantelimon şi sub acest prag pentru locuitorii
ZUM zona Plumbuita.
Tabel nr. 4. Venitul mediu lunar la nivelul
Venitul

mediu

lunar

(lei)

Valori

medii

nationale,

INS,

trim

li

60%

comunităţilor validate

din

ZUM

ZUM

ZUM

valoarea medie

aferent

aferent

aferent

naţională

zona

zona

zona

Ba icului

Pantelimon

Plumbuita

898

1028

709

2017
Pe

membru

al

1264

ca ZUM

758

gospodăriei

·--------- - - - -----

Sursa: Studiul de referinţă

Locuitorii ZUM zonei Plumbuita (421 de persoane chestionate) sunt persoane în risc de
excluziune

socială

conform

definiţiei

cetăţenilor,

urmăreşte

sau

Eurostat, indicatorul AROPE.

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva
Prezentul subcapitol

sărăcie

cetăţenilor şi

a

autorităţilor/instituţiilor

identificarea principalelor probleme comunitare din perspectiva

respectiv societăţi i civile, dar şi din perspectiva reprezentanţilor sectorului privat,

public sau, la nivelul celor trei ZUM . Scopul este de a edifica probleme comunitare comune ce se
regăsesc

la nivelul celor trei ZUM, dar şi al celor specifice, identificate pentru fiecare zonă în parte,

în vederea furnizării unor soluţii cu caracter general şi/sau particular în funcţie de specificul
I

Grupul

ae Acţiune Locală Sector 2

a

IJ
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Conform
Banca

definiţiei

oferite prin Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de

Mondială, comunităţile

uman, ocuparea
probleme ce se

forţei

situează

Astfel, zonele vizate
socială

Tabelul
regăsesc

prezintă

prezintă

dezavantaje prin prisma a trei criterii: capital

calitatea locuirii. Din analiza

în categoria celor trei criterii
o serie de

edilitară, şi

cu alte zone de la nivelul
şi

muncă,

de

sau infrastructura

insalubru

marginalizate

disparităţi

implicit în

Bucureştiului,

efectuată,

ZUM vizate

prezintă

antemenţionate.

în ceea ce

privinţa

priveşte

dezvoltarea

nivelului de trai al

economică şi

cetăţenilor,

comparativ

imaginea acestor zone prezentând un aspect degradat,

slab dezvoltat.

următor prezintă

la nivel colectiv

principalele probleme identificate din perspectiva
şi

cetăţenilor,

particular la nivelul ZUM Plumbuita, Baicului, Pantelimon, dar

perspectiva sectorului privat,

autorităţilor şi societăţii

civile.

Tabel nr. 5. Principalele probleme identificate în urma consultărilor cu comunitatea

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

locală

ce se
şi

din

Strategia de dezvoltare

locală

a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

2.4. Acţiunile desfăşurate anterior în teritoriul SOL
locală

Politicile de dezvoltare
desfăşurat

în vederea

dezvoltarea
către

întreprinse în teritoriul SOL, în perioada ultimilor 5 ani, s-au

susţinerii şi dezvoltării

economică,

socială şi protecţia

echitatea

locală

politicile de dezvoltare

au vizat

menţine

locale, dorind a se

mediului. Astfel,

următoarele

un echilibru între

intevenţiile evidenţiate

de

domenii de activitate : mediu, economic,

romi, cultural.
În domeniul de intervenţie asupra Mediului, politica de dezvoltare locală a surprins următoarele:

•

Creşterea/ menţinerea

suprafeţelor

spaţii

de

modernizarea parcurilor sau programe de
zone verzi situate în cvartaluri de

•

întreţinerea,

verzi - prin

întreţinere

reabilitarea

şi

a zonelor verzi, inclusiv amanajarea de

locuinţe .

Îmbunătăţirea calităţii apei - realizată prin extinderea reţelelor de captare, transport şi
distribuţie

de

reţelelor

a apei potabile, extinderea

suprafaţă şi

de canalizare dar

ecologizarea zonelor de acumulare.

Intervenţiile

şi

prin monitorizarea apelor

au vizat în mod special zonele

urbane marginalizate precum Ramuri Tei, Baicului, Pantelimon.

•

Gestionarea
treptată

eficientă

prin stimularea
activă

a

deşeuri/or şi

promovarea problematicii de mediu - prin introducerea
selectivă

în diferite zone ale Sectorului 2 a sistemelor de colectare
activităţilor

a comunităţilor,

de recuperare/reutilizare a

instituţiilor,

dar

şi

deşeurilor,

a deşeurilor, dar

şi

astfel încercând implicarea

a agenţilor economici locali.

În vederea dezvoltării sectorului Economic, politicile de dezvoltare ale Sectorului 2 au sprijinit
următoarele

•

aspecte :

Dezvoltarea

mediului

de

afaceri

prin

sprijinul

acordat

diferitelor

companii

în

realizarea/extinderea ansamblurilor de clădiri de birouri, organizarea de expoziţii/simpozioane
de promovare a firmelor locale
antreprenoriale, dar

şi

şi

organizarea de evenimente de promovare a culturii

prin încercarea

Sectorului 2 în încercarea unei

disparităţilor

dezvoltări

de dezvoltare

echilibrate care

conferă

economică

între zonele

o serie de servicii economice

diversificate;

•
•

Dezvoltarea sectorului de

construcţii

prin construirea de noi

locuinţe,

sau de servicii, dar şi reabilitarea fondurilor existente de

locuinţe;

Dezvoltarea infrastructurii de transport prin construirea

şi

reabilitarea

ansambluri
şoselelor,

rezidenţiale

modernizarea

arterelor principale de circulaţie, construirea pasajelor supraterane/subterane, renovarea/
remodelarea traficului urban, construireq
Grupul de Acţiune Locală Sector 2

parcărilor
b I

la nivel local.
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Din perspectiva sistemului Social, la nivelul teritoriului SOL se
discrepanţă faţă

Bucureşti,

de nivelul general al Municipiului

înregistrează

în continuare o

prin prisma serviciilor sociale slab

dezvoltate sau inexistente. Cu toate acestea, în ultimii 5 ani au fost întreprinse
faciliteze

•

•

•

după

cum

măsuri

care

să

urmează:

promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor prin dezvoltarea serviciilor de asistare
socială a copiilor şi tinerilor, asigurarea de locuinţe tip tranzit, dar şi protecţia victimelor
violenţei În familie prin crearea de centru sociale sau centre de zi;
promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap, prin reabilitarea centrelor de îngrijire
asistenţă

asigurarea serviciilor de

pentru persoanele cu handicap;

protecţia socială

a persoanelor cu venituri reduse, protecţia populaţiei rome;
dezvoltarea infrastructurii şcolare, asigurarea securităţii în şcoli şi asigurarea unui sistem
educaţional eficient, rea lizat prin modernizarea/construcţia spaţiilor pentru unităţile de

învăţământ,

•

unui echilibru

protecţia şi

şi

•
•

menţinerea

dotarea

unităţilor

de învăţământ cu echipamente adecvate;

dezvoltarea serviciilor de

sănătate,

instituţiilor

corespunzător

medicale în mod

îmbunătăţirea calităţii
adresează

domeniilor de activitate aferente

fiecărei instituţii;

în principal realizată prin construcţia de locuinţe care se

locuirii,

unei game variate ale

realizat prin extinderea/ modernizarea/ echiparea

populaţiei,

cu concentrarea asupra

populaţiei

defavorizate din

zonele urbane marginalizate.
Politica de dezvoltare

locală

a vizat îndeaproape, în ultimii 5 ani, progresul

prin încercarea de integrare a acestora în rândul
după

existente,

•

cum
prin

educaţional şi

perfromanţelor şcolare

introducerea burselor
creşterea

a nivelului de acces la

promovarea programelor

monitorizarea

•

eliminarea

comunităţilor

discepanţelor

educaţionale

ale acestor

educaţie

în

a persoanelor de etnie

rândul

şi iniţierea

comunităţilor

campaniilor de sprijin (ex.

accesului la servicii de

asistenţă medicală şi

servicii comunitare, prin facilitarea
romă,

acordarea de

pentru accesarea serviciilor social-medicale), acordarea de ajutoare materiale de
creşterea calităţii vieţii, creşterea

reabilitarea blocurilor de

•

creşterea

de

•

muncă

accesului pe

locuinţe,

piaţa

reabilitarea sistemelor de

natural, promovarea

ce

perioadă,

priveşte

apă şi

canalizare;

muncă,

târguri

meşteşugăreşti);

imaginii publice a comunităţii de romi.
activităţi

tradiţiilor,

Astfel, în urma politicilor şi
ultima

urgenţă)

muncii, prin promovarea programelor de ocupare a locurilor

De asemenea, în teritoriul SDL vizat au fost întreprinse politici
Cultural, principalele

gratuităţi

nivelului de locuire - realizat prin ecologizarea zonelor,

(organizarea târgurilor locurilor de

îmbunătăţirea

rome,

şcolare);

accesului la servicii medicale (sprijin oferit familiilor de etnie

•

rome,
sociale

urmează:

cresterea nivelului
romă,

societăţii şi

şi

fiind de a reabilita
integrarea

activităţilor

acţiunilor

şi măsuri

care au vizat Patrimoniul

valorifica patrimoniului cultural-istoric

culturale în

întreprinse, precum

viaţa comunităţii

şi datorită

şi

locale.

proiectelor implementate în

în teritoriul SOL vizat, rezultatele au avut un impact semnificativ mai ales în ceea

nivelul de trai al

populaţiei

domeniul economic, infrastructural

din zonele urbane marginalizate. Rezultatele sunt vizibile în
şi

de mediu,

însă

este

esenţială

menţinerea

trendului

ascendent în perioada imediat următoare. Pe de altă parte, conform Planului Local de Dezvoltare
Durabilă

Grupul

a Sectorului 2, proiectele finalizate V'1 cadrul teritoriului SDL au întâmpinat o serie de

de Acţiune Locală Sector 2

ff-
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probleme atât în perioada de prefinanţare, cât şi în cea de implementare, principalele probleme
având ca fond natura organizatorică a proiectelor, ca urmare a planificării deficitare.
Astfel, au fost constate probleme în relaţie cu cererea de finanţare în ceea ce priveşte stabilirea
obiectivelor şi indicatorilor proiectului, întrucât aceşti termeni nu au fost corespunzător definiţi,
monitorizarea şi evaluarea acestora devenind extrem de dificil de realizat. Probleme au fost
întâmpinate şi în privinţa cadrului legislativ privind achiziţiile publice, întrucât pe parcursul
implementării

proiectelor, acesta a suferit numeroase modificări ce au solicitat ca autoritatea

contractantă să

efectueze

ajustările şi corecţiile corespunzătoare.

Nerespectarea tuturor

cerinţelor

impuse de cadrul legislativ a avut ca şi consecinţă atragerea de întârzieri majore .şi implicit de
penal i tăţi

pentru autoritatea

contractantă .

În continuare, este prezentată lista principalelor proiecte implementate în teritoriul SDL42, cu
finanţare europeană şi/sau locală, cu precădere cele care au vizat zonele urbane marginalizate,

specificând informaţiile relevante studiului propus:
Zona Baicului

·-------

r:;-~---·~
·

i Titlul proiectului:

r Perioada:

„,,._.•;„...........,-.-......

I Bugetul (în lei):

!

--------- --·--·-----------------~

Modernizare strazi zona Baicului (24 strazi)
10 luni
,__. ._. ~ .,......- -- --~ ·- ~,-- - ~--

.

l

--- - -

~ --- „- --, -~ - - -- ~-~ ---- --,_,

_______,__ ______

,_. , ,........._ , ~.- -------· - ·

17.458.452,57

l Su rs--:~~~~~~nţa~:;

POR 2007--=--2013~-A;~·-· r;~1;~i~~ă -'1:- - 0M1~ 1:i· c~-fi~-~~ţ-~ re --P-rlmă-ria

1

Sectorului 2

f--- ---------+-- - - - -- - -- - -- - -- - -----

1

Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti

Aplicantul:

~--··---------

l Principalele

- modernizarea a 24 de

I activităti:

~

I

umărul şi

grupului

străzi,

cu o lungime totală de 3.919 m;

- amenajarea a 20 trotuare aferente
tipul
tintă

·

I

străzilor modernizate;

circa 15.000 de locuitori ai zonei Baicului

şi

circa 13.000 de locuitori care

tranzitează zilnic zona .

_______ __

I,___
vizat:
Zona

__,_

distinctă

din

·- - - -- -· - - - - - - - - ·

Sector 2, zona Baicului

teritoriu:
Stadiul:

Finalizat

f°îitl~ie"ct~Îu C-·1-Am~aj;ţ;·~-;;~~~~-~ip~Î~~gi~tiZ;T~-;c:;-~~~-~--

! Perioada:

! Bugetul (în lei):

--~

~

I

3.786.494,90_____ __________-----------------~= -----=1

1

POR 2007 - 2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1, Cofinanţare Primăria li

l

Sectorului 2

i Sursa de finanţare :
r
1

Aplicantul:

Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti

I Amenajarea a
Principalele

act. ivităţ. i:.

I.
42

.

I blocurilor de

25 de

~

locaţii pe ;;- suprafaţă totală de 14.831 mp, aferentă

locuinţe din cartierul Baicului, prin: Îmbunătăţirea solului;

I
1
'' ,

!

j Plantare exemplare arbori şi arbuşti foioşi şi răşinoşi;Gazonarea spaţii I

I verzi; Plantarea de garduri vi i şi împrejmuiri garduri metalice; Amenajare I

Facem precizarea că în lipsa unei baze de date a tuturor proiecteleor d- partea Primăriei Sectorului 2, informaţiile
nu pot furniza to ~ te detaliile solicitate confor
,nei:cei 1 - M Clei Cadrul SDL

obţinute

Grupu de Acţiune Loca a Sector 2
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dalate .şi borduri; Amenajarea spaţiilor de odihnă şi recreere.
Numărul

şi

tipul
ţintă

grupului

12.500 din cei 15.000 de locuitori ai zonei Ba icului

vizat:
din

Titlul proiectului:

Sector 2, zona Baicului

Sistem de supraveghere video si management informatonal pentru
cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in arealul Baicului
12 luni (iunie 2011- iunie 2012)
3.499.702,80

Sursa de

finanţare:

Aplicantul:

POR 2007 - 2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1, Cofinanţare
Sectorului 2
Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti
- realizare sistem integrat de monitorizare video: 47 camere video,

Principalele

echipamente de criptare tip I, 72 puncte de acces wireless;

activităţi:

- realizare dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice: 4 car°''"'""
management video; 14 monitoare LCD - 6 computere.

Numărul

şi

tipul
ţintă

grupului
vizat:
Zona

distinctă

teritoriu:

din

circa 15.000 de locuitori ai zonei Baicului

şi populaţia

care

tranzitează

zilnic zona

Sector 2, zona Baicului
Finalizat

Stadiul:

Zona Plumbuita-Steaua Roşie-Petricani
cartierul Steaua Rosie, Plumbuita

Axa prioritară 1, DMI 1.1, Cofinanţare Primăria
al sectorului 2 Bucuresti
- modernizarea a 15 strazi În

suprafaţă

de 23.267,60 mp;

Principalele

- amenajare intersecţie în suprafaţă de 610 mp (intersecţie străzi

activităţi:

Plumbuita cu str. Ricinului);
- amenajare trotuare aferente străzilor În suprafaţă de 13.889,03 m 2 •

Numărul

grupului
vizat:

Grupul de

şi

Populaţia

zonelor Plumbuita şi Steaua Roşie, peste 30.000 de persoane şi

populaţia

care tranzitează zona.

Acţiune Locală

Sector 2

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon ·Plumbuita te)J'" ,r Zona distinctă din

---·-- --···-------·------ ------~--- · ----· -· ---·-- --

i

. .

I

• Sector 2,
1

l·tentonu:
- ----·--·---···- 1- - --

I Stadiul:

~-----,

J

Plumbuita - Steaua Roşie

t
t

------ ----·---·-------··-·····--·--·-··--·-----·--·------------- 1

Finalizat

!.__·---··-----"~·----

----·------
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1

I Titlul proiectului:

Sistem de monitorizare video pentru cresterea sigurantei si prevenirea j

k----

criminalitatii în zon~ Plumbuita - Stea~~-Rosi:- Petr~:a~·i - -----·--· -· .. ..... _ li
~
- - + - - - - - -- ·-···-·--„·-·----------·-.----·-- ···---·---···-- ---·-·-----------1
' Bugetul (în lei):
3.672 .255,30
I

i Perioada :

I
1

,1

--- POR
-- ---------·----·------ - - - ------ - - ---î
2007 - 2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1, Cofinanţare Primăria

.

Sursa de fmantare :
·

/ Aplicantul: - --

1 ----~---···----···--·-··--···--·-·
I Principalele

1

j___

! Numărul

şi

•

1realizare dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice
'
.
tipul
•

i~~:: cliStinctădi.;t~:~:::~:::;,0 ~=
_

teritoriu:

Rasie _ Petricani

Parc de agrement Tei - Plumbuita

\ Perioada:

2012-2016

r

- ---

i

Aplicantul:

2013, Axa

prioritară

Sectorului 2

I

j activităţi:

5, DMI 5.2,
-- - - --

-

amenajarea teritoriului potrivit

agrement
tipul
ţintă

) vizat:

distinctă din

teritoriu:

I Stadiul:

----~------·- - ----·--------- -~ - ~.__.. ·------ ~-------

Populaţia

- -- -- - --------Cofinanţare

·--- ·

I-

\ Principalele

şi

------ - -

1 Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti
amplasarea echipamentelor de agrem~nt

I

1

_„_ ___

POR 2007 -

ISursa de ~nan~_'."_

I Zona

~li

·-· ---- --~---- --" __ „„__ _______ , _____ __- - --- --

64.573 .075,28

Bugetul (în lei):

i grupului

i

- - -- -

·---·· -~

\ Titlul proiectului:

j Numărul

I

----·---------------------------j

Stadiul:
Finalizat
L-------- ----- --------·- - - - - ----- -- -----------------„----· --1

1

-----l

Populaţia zonei Plumbuita, peste 23.000 de persoane şi persoanele care
.
"

"

ţinta

I grupului

:I

I
I

18 echipamente de criptare, 92 de puncte de acces wireless, 4 servere de

I management video

activităţi:

1

Sectorului 2
Consiliul l~~ctorului 2 Bucuresti
---Î
1- implementare sistem integrat de monitorizare video: 54 camere videol

specificaţiilor

Primăria

··------ --~-----

tehnice ale zonei de

sectorului 2, aproximativ 375.000 de locuitori, dar

vizează

inclusiv populaţia din zonele învecinate sectorului 2
Sector 2, Tei-Plumbuita

~ --- · - -, -- -- ··~

-- -- - ·

Finalizat

Conform informaţiilor cuprinse în Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2, nu au fost
întreprinse proiecte care să vizeze în mod particular zona Pantelimon.

Grupul de Acţiune Locală Sector 2
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2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SOL
Un aspect care

prezintă

importanţă deosebită şi

o

care poate

influenţa

în mod decisiv dezvoltarea

teritoriului SOL o reprezintă rata infracţionalităţii arealului vizat. în condiţiile în care dezvoltarea
locală

a teritoriului SOL şi a zonelor marginalizate urbane vizate se bazează inclusiv pe creşterea

gradului de siguranţă în rândul cetăţenilor, dezvoltarea teritoriului poate fi obstrucţionată de
actele de infracţionalitate.
La nivelul Municipiului

Bucureşti,

ani fiind înregistrate un

număr

se

constată

o

rată ridicată

foarte mare de

tâlhării,

a infracţionalităţii, în decursul ultimilor
violenţă

acte de

sau furturi,

numărul

acestora fiind diferit la nivelul fiecărui sector în parte. Astfel, potrivit datelor furnizate de către
Direcţia Generală

de

Poliţie

a Municipiului

înregistrate peste 10.000 de
autoturisme, în timp ce, în

tâlhării

şi

Bucureşti,

în primele opt luni ale anului 2014 au fost

furturi din

aceeaşi perioadă,

locuinţe,

societăţi

pentru anul 2015, a fost

comerciale sau din

înregistrată

o

creştere

la

aproximativ 11.000 a acestor infracţiuni. Numărul actelor de tâlhărie şi de violenţă a fost de peste
5.500 în primele 8 luni ale anului 2014
Secţia

de

Poliţie

a Sectorului 2

plângeri privind actele de

şi

de peste 6.500 în

Bucureşti

violenţă,

aceeaşi perioadă

a anului 2015.

a înregistrat în primele opt luni ale anului 2014 930 de

590 de plângeri înregistrate din cauza furturilor din

societăţi

comerciale şi 114 plângeri de tâlhării. În aceeaşi perioadă a anului 2015, Poliţia Sectorului 2 a
înregistrat 714 acte de

violenţă,

690 furturi din

societăţi

comerciale

şi

150 de tâlhării.

În cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti se regăsesc informaţii privind

coeficienţii de criminalitate specifică
arată

43

aferenţi anilor 2014,2015 şi 2016 la nivel de sector. Datele

o creştere semnificativă a acestui coeficient în sectorul 2, în ultima perioadă înregistrându-se

o creştere a valorii coeficientului de la 84,85% în anul 2014, la 99, 72% în 2015, respectiv 104,06%
în anul 2016. În acelaşi timp, datorită creşterii semnificative a coeficientului menţionat, domeniul
44

ratei de criminalitate se încadrează la nivel Ridicat începând cu anul 2016 (DGPMB 45 ).
la nivelul sectorului 2 au fost întreprinse eforturi succesive, în perioada ultimilor ani, de reducere
a ratei

criminalităţii,

video pentru

amintind proiectele ce au vizat implementarea sistemelor de monitorizare

creşterea siguranţei şi

Rosie - Petricani, însă, în continuare
Un alt aspect important care

prevenirea

criminalităţii

această rată înregistrează

afectează

degradată, insalubră şi

cu

şi

potenţial

valori ridicate.

dezvoltarea teritoriului vizat de SOL este reprezentat de

imaginea de ansamblu a zonelor urbane marginalizate
Cartierele Baicului, Plumbuita

în zonele Baicului, Plumbuita - Steaua

şi percepţia

publicului larg asupra acestora.

anumite zone ale cartierului Pantelimon
redus de dezvoltare

economică,

oferă

o imagine

fiind de asmenea asimilate în

categoria zonelor "rău famate". Acest fapt reduce nivelul general de atractivitate, în mod special în
rândul operatorilor economici şi investitorilor interni sau externi şi astfel, se creează premisele
nefavorabile a lipsei de interes şi de implicare în dezvoltarea economică a ZUM.
În contextul actual al stabilităţii economice din România, este absolut necesară atragerea
investiţiilor

straine, pentru a realiza o suplinire a

necesităţilor

generate de lipsa de capital,

creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă şi a productivităţii. În acest sens, percepţia

" Coeficienţul de criminalitate specifică se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii
specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană.
44
Coeficîentii de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii: rată de criminalitate ridicată pentru judeţele/zonele cu coeficienţi peste
media naţională/judeţeană; rată de criminalitate medie pentru i eţele/zonele cu coeficien\i cu valori intre 75% şi 100% din media
naţională/judeţeană; rată de criminalitate scăzută pentru Judeţele/zoo e u coeficienţi cu valori sub 75% din media naţională/judeţeană.
•S Sursa: website-ul oficial al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bu
ti

Grupu

e Acţiune loca

Sector 2
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externă

asupra zonelor urbane marginalizate

reprezintă

un

adevărat

impediment în implicarea

actorilor externi în dezvoltarea acestora.
Cu

siguranţă că

deficienţelor

percepţia

3.

profesională

sau educare

şi infracţionalitate,

ridicate de conflict

a problemelor

şi

locale

şi

civică

în rândul

populaţiei, existenţa

unei rate

etc. Aceste elemente negative sunt perpetuate inclusiv de

iniţiativelor şi implicării populaţiei

comunităţii

consecinţă

asupra ZUM apare ca o

întâlnite la nivelul acestor zone, precum : infrastructură slab dezvoltată, nivel redus

de calificare în, formare
lipsa

negativă

generale sau a operatorilor economici în dezvoltarea

integrarea tuturor categoriilor de

populaţie .

Analiza SWOT

Pentru întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Urbane Marginalizate Baiculuî Pantelimon - Plumbuita a fost
reflectă situaţia curentă

o

analiză detal i ată

a contextului actual al

la nivel local. Pentru a aprofunda analiza

analiză bazată

în continuare o

realizată

pe punctele tari

şi

realizată

punctele slabe pe care le

comunităţii,

care

anterior, se va întocmi

prezintă

teritoriul SDL

şi

Zona Urbană Marginalizată, precum şi pe oportun i tăţile şi ameninţările care se prefigurează. În
acest fel, vor fi trasate direcţiile prin care oportunităţi să fie valorificate la maxim, ameninţările să
fie evitate

şi slăbiciunile să poată

fi corectate, utilizând metoda Analizei SWOT.
reprezintă

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat)
unei

stări

generale,

organizaţii

sau a unui proiect,

utilizată

o

tehnică

de evaluare a

cu scopul de a oferi o viziune de

ansamblu în procesul de luarea a unei decizii importante cu privire la strategia de dezvoltare. Prin
această metodă

se

analizează

atât factorii interni, cât

şi

factorii externi de

influenţă şi reprezintă

o

modalitate foarte eficientă de evaluare, pe baza căreia poată fi elaborat un plan de dezvoltare
bazat pe punctele tari, eliminarea punctelor slabe, exploatarea

eficientă

a

oportunităţilor apărute

şi contracararea eventualelor ameninţări. În urma acestei analiza se va putea decide în ce condiţii

Zona

Urbană Marginalizată

Baicului - Pantelimon - Plumbuita

îşi

va putea constitui planul de

dezvoltare.

.. ,.•. i·; •.·
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Prezenţa

lacurilor, ce limitează accesibilitatea pe anumite străzi din arealul peninsular al zonei SOL.
Arealul peninsular din zona SOL include zone cu teren mlăştinos, ce împiedică dezvoltarea
infrastructurii de locuinţe, edilitare şi de transport.
Calitatea precară a apelor lacurilor Fundeni, Dobroeşti, Pantelimon din cauza deversărilor de
deşeuri atât de către unităţile industriale, cât si de către populaţie .
iînca drar'eă i;ăr'ealJiUY :~soF ViJe terito'riu i :{fuu'ni ~ifl iu1ol : sî.1e:ureşti ' ăcesta :Jiinci i'principa1U1
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>centru •

Degradarea patrimoniului natural ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme manifestate pe
teritoriul României.
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Preponderenţa populaţie
grupă

de vârstă ce

Distribuţie echilibrată

cuprinsă

cu vârsta

furnizează forţa

între

de

populaţia

şi

între 18

muncă

40 de ani, aceasta reprezentând pfindpala

la nivel local

de sex feminin

şi

masculin la nivelul teritoriului SOL.

În zonele Plumbuita şi Pantelimon, persoanele încadrate în grad de handicap reprezintă
aproximativ 2,5% din totalul populaţiei zonei, fiind sub nivelul mediu înregistrat la nivelul

Nivel de trai

scăzut

al

populaţiei,

nivel redus de calificare al tinerilor.

Există

o

slabă

dezvoltare a

industriei productive, în special în partea de nord, apropiată de Lacul Fundeni.
Veniturile locuitorilor sunt în general foarte mici si de cele mai multe ori sunt
alocaţiile

copiilor, ajutorul de şomaj

şi

alcătuite

din

alte tipuri de ajutoare sociale.

Veniturile salariale sunt reduse, de multe ori fiind practicate

angajările

„la negru",

fără

contract de

muncă.

La nivelul Sectorului 2 se

regăsesc

2.046

şomeri indemnizaţi

(50% din totalul acestora locuiesc în

zona Pantelimon - 1.004). Tot la nivelul zonei Pantelimon rata de şomaj în rândul femeilor este
mult mai mare comparativ cu cea înregistrată în rândul bărbaţilor (14,6% comparativ cu 6,2%}.
Tinerii sub 25 de ani

reprezintă

38,6% din totalul

şomerilor înregistraţi

(grupa de

vârstă

cu cel mai

mare procent de şomaj).
La nivelul zonei Baicului, ponderea persoanelor fără loc de muncă în total populaţie activă era de
8,3%, cu mult mai mare

faţă

(2,6%). Tinerii sub 20 de ani

de media
reprezintă

naţională

(3,9%) sau

19,7% din totalul

faţă

de media Municipiului

şomerilor înregistraţi

(grupa de

Bucureşti
vârstă

cu

cel mai mare procent de şomaj, mulţi dintre aceşti tineri având studii necalificate). în această zonă
locuiesc 10% din

numărul

total de

şomeri înregistraţi

procentul populatiei acestei zone în total
La nivelul zonei Plumbuita se

înregistrează

mari de 15 ani (49,8%). Rata de
înregistrată

în rândul

populaţie

bărbaţi l or

şomaj

la nivelul sectorului 2, în

condiţiile

în care

sector 2 este de 4,23%.

un grad redus de de ocupare al

populaţiei

cu vârste mai

în rândul femeilor este mult mai mare comparativ cu cea

(14,6% comparativ cu 6,2%)

O pondere semnificativă a persoanelor cu vârsta între 15-64 ani care nu urmează o formă de
învăţământ,

nu sunt

încadraţi

piaţa formală

pe

a muncii în ZUM aferent zonelor Plumbuita (41%),

Baicului (37%), Pantelimon (33%).
Persoanele de etnie

romă

din zona Pantelimon

şi

Plumbuita nu

deţin

locuri de

muncă

stabile,

multe dintre acestea desfăşurând activităţi precum colectarea fierului vechi şi/sau a sticlelor.
Arealul SOL

prezintă

un nivel de atractivitate

familie (în special zonele Baicului

şi

scăzut

pentru dezvoltarea IMM·urilor

şi

afacerilor de

Plumbuita).

Locuitorii ZUM aferentă zinei Plumbuita sunt persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială
(venitul mediu pe membru al gospodăriei este de 709 lei/lună).
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(preşcolar,

există instituţ ii de învăţământ care
primar, gimnazial, liceal, universitar)

acoperă

educaţie

toate nivelurile de
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Implementarea mecanismului DLRC în cadrul zonelor urbane marginalizate prin intermediul SOL
. Finanţarea măsurilor şi acţiunilor propuse prin SDL prin POCU şi POR în perioada de programare
2014-2020.
Implementarea următoarelor strategii: Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în
România, Strategia Naţionali privind învăţământul Terţiar 2015-2020, Strategia Guvernului
României de incluziune a cetaţenilor români aparţinând minoritaţii rome pentru perioada 20152020.
Finanţările gestionate de programe naţionale sau din fonduri UE pentru reabilitarea/construirea
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Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Zona din proximitatea lacului Fundeni este o

zonă

cu multe

străzi

neasfaltate,

locuinţe

inadecvate,

care nu au utilităţile necesare pentru supravieţuire şi un nivel de poluare ridicat din cauza
diferitelor tipuri de deşeuri depozitate - aici locuiesc familii de romi care şi-au construit locuinţele,
în general, în mod ilegal şi cu o structură de rezistenţă precară. în această zona nu există sistem de
canalizare
Condiţii

şi

de gaze naturale

precare de locuire ale persoanelor de etnie romă în proximitatea lacurilor Fundeni şi

Plumbuita, fără a deţine o formă legală de proprietate asupra imobilului ocupat.
Un procent semnificativ al populaţiei nu deţine acte de proprietate asupra imobilelor locuite. în
ZUM validat procentele sunt: 23% ZUM Baicului, 21% ZUM Pantelimon, 25% ZUM Plumbuita.
60% din locuinţele situate în ZUM aferent zonei Pantelimon sunt supra-aglomerate.
Majoritatea locuinţelor din zona Plumbuita sunt imobile vechi nereabilitate (atât blocurile de
locuinţe,

cât şi locuinţele individuale). Majoritatea caselor nu sunt prevăzute cu băi şi bucătării, iar

grupurile sanitare sunt în afara imobilului. Locuinţele sunt racordate la energie electrică, apă
curentă şi

canalizare, dar majoritatea sunt debranşate datorită restanţelor acumulate.

O mare parte din locuitorii arealului peninsular nu au acces la o sursă curentă de apă potabilă.
Imobilele din zona Baicului -Str. Stolnicul Vasile - Şos. Dna. Ghica - Aleea Bistricioara se află în stare
de degradare. Zona de locuinţe poziţionată în sud-estul arealului este traversată de calea ferată,
fără

a exista o izolare fonică adecvată.

O treime din locuitorii ZUM aferente zonelor Baicului şi Pantelimon (31%-32%) şi 6 din 10 locuitori
din ZUM zona Plumbuita (58%) percepr starea locuinţelor ca fiind precară.
Dotarea

locuinţelor

cu servicii de

utilităţi

publice precum gaze sau

apă caldă lipseşte

în cel

puţin

1

din 5 locuinţe din ZUM aferente zonelor Baicului şi Pantelimon şi din 1 din 2 locuinţe din ZUM zona
Plumbuita (doar 43% au apă caldă, 29% sunt racordaţi la reţeaua de gaze).

În zona Pantelimon există şi funcţionează anumite structuri speciale care deservesc nevoile
persoanelor fără adăpost (Adăpost social de urgenţă pentru persoane adulte) şi conferă acces facil
al locuitorilor la servicii medicale şi de sănătate.
Reţeaua

de transport în comun este suficient de bine

dezvoltată

în arealul zonei Pantelimon.

Pe teritoriul zonei există mai multe edificii ce se înscriu în categoria monumentelor de patrimoniu,
cele mai reprezentative fiind: Zona Plumbuita - mănăstirea Plumbuita, palatul Ghica Tei şi biserica
înălţarea Domnului-Teiul Doamnei Ghica; Zona Pantelimon - biserica Mărcuţa.
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infrastructurii de
Implementarea

sănătate, parcărilor

următoarelor

Sociala a Persoanelor cu

amenajate, etc.

strategii la nivel

Oizabîlitaţi

naţional:

2014-2020; Strategia

Reducerea Saraciei 2014-2020; Strategia

Naţionala

Strategia
Naţionala

pentru

Naţionala

privind Incluziunea

privind Incluziunea Sociala si

Protecţia

si Promovarea Drepturilor

Copilului 2014 - 2020; Strategia Naţionala pentru Promovarea Îmbatrânirii Active si Protecţia
Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020; Strategia

Naţională

de Sănatate 2014-2020.

Implementarea mecanismului DLRC în cadrul zonelor urbane marginalizate prin intermediul SOL
Finanţarea măsurilor şi acţiunilor

propuse prin SOL prin POCU şi POR în perioada de programare

2014-2020

Arealul peninsular este o
locuitorilor

şi

zonă

cu risc major,

contracte cu firma de salubrizare care
zona lacului sau pe
şi

Plumbuita
identificată

operează

în

stradă). Percepţia negativă

Pantelimon

datorită

gradului ridicat de

deşeurilor

zonă,

infracţionalitate

(majoritatea

depozitarea

în rândul

gospodăriilor

deşeurilor

nu au

realizându-se în

a publicului general privind zonele Baicului,

ratei de criminalitate ridicate din areal (Zona Pantelimon este

de Inspectoratul General al

substanţelor

datorată

problemelor legate de depozitarea

Poliţiei

Române ca fiind un areal de comercializare a

ilegale/ drogurilor de mare risc).

În zona Baicului nu există teatre, săli culturale, muzee şi nu sunt organizate evenimente culturale.
mplementarea mecanismului DLRC în cad.rul zonelor urbane marginalizate prin intermediu! SOL
inanţarea măsurilor şi acţiunilor propuse prin SDL prin POCU .şi POR în perioada de .programare

014-2020
Naţionale privind lnduziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2014-2020 şi de .inel

a

mâni aparţinând minoritaţii rome pentru perioada 2015-2020, Strategia Naţi
014-2020.
conservatoare a

populaţiei şi

marginalizarea persoanelor din etniii

şi naţionalităţi

limon nu. dispune
·· .de
.
·. un sistem de monitorizare şi supraveghere

n

plemen ate proiecte anterioare în acest sens.
sa

monitorizării active a impactului ad~·s prin proiectele desfăşur

erior.

Implementarea mecanismului OLRCîn cadrul zonelor urbane marginalizate prin intermediul SOL.
Finanţarea măsurilor şi acţiunilor

propuse prin SOL prin POCU

şi

POR în perioada de programare

2014-2020
Finanţările

gestionate de programe naţionale sau din fonduri UE pentru reabilitarea/construirea

e Acţiune Loca Sector
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4. Procesul de implicare a comunităţii
4.1. Formarea şi organizarea Grupului de Acţ.iune
şi

Formarea

Acţiune Locală

organizarea Grupului de

implementării

Bucureşti, finanţat

numărului

„Reducerea

comunităţi,

de

oraşe

(GAL)

a Sectorului 2 au fost realizate în contextul
comunităţilor

marginalizate

prin intermediul POCU 2014-2020,

Operaţiunea

proiectului cod SMIS 106601 - Dezvoltarea

din cadrul Sectorului 2

locală

marginalizate (roma

integrată

şi

a

non-roma) aflate în, risc de

sărăcie şi

excluziune

socială

minorităţii

roma, prin implementarea de masuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului

din

cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu

de DLRC" - componenta 1 11 Sprijin
oraşe

I

pregătitor

populaţie aparţinând

Locală"

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare

-

municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori (Regiunea Bucuresti Ilfov)". Proiectul este

implementat de parteneriatul format din UAT Sectorul 2 al Municipiului
Asociaţia

parteneriat),

11

Bucureşti

(lider de

C4C Communication for Community" (partener 1) şi SC ACZ Consulting SRL

(partner 2).
activităţilor

Proiectul a vizat în mod specific derularea
Acţiune Locală

necesare pentru

înfiinţarea

Grupului de

(GAL) si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Sectorului 2 al

Municipiului Bucuresti care

să

exprime

aspiraţiile

potenţialul

problemele locale, bazându-se pe

comunităţii şi

de dezvoltare ale

să

care

abordeze

local identificat. Proiectul a fost implementat

începând cu data de 09 august 2017.
În acest context, în data de 01 septembrie 2017 a fost publicat pe website-ul liderului de
(Primăria

parteneriat

Sectorului 2) - www.ps2.ro,

constituirea GAL, termenul

limită

anunţul

Selecţia

şi menţionaţi

a fost

finalizată

a partenerilor pentru

de depunere a dosarelor fiind 22 septembrie 2017, ora

16:30. Au fost depuse 15 oferte, din care 13 au întrunit
punctaj.

selecţie

de

condiţiile

locală

minime de admisibilitate

în data de 22.09.2017. Astfel, membrii fondatori ai GAL

şi

de

selectaţi

în cadrul statutului GAL sunt:

reprezentanţi

ai sectorului public (6,67% din voturi): Sectorul 2 al Municipiului

reprezentanţi

ai sectorului privat (13,33% din voturi): ACZ Consulting SRL, VMB Parteners S.A.

reprezentanţi

Community,
Foişorul

societăţii

Fundaţia

civile (46,66% din voturi):

Corpul

pentru Dezvoltare

reprezentanţi

ai

şi

Experţilor

Asociaţia

Bucureşti, Fundaţia Naţională

ESTUAR

de Foc=Voluntariat

Tradiţionale,
Asociaţia

ai

Parteneriat pentru

Bucureşti

C4C - Communication for

a Tinerilor Manageri,

Viaţă, Asociaţia

în Accesarea Fondurilor Structurale

şi

Florarilor

şi

Asociaţia

Meseriilor

de Coeziune Europene,

Profesională

comunităţii

locale (33,34% din voturi): Toza Mihaela,

Chiraţa

Todi, Simion

Nicu, Chiriac Alecu, Tănase Sorin

în

data de 02.10.2017 a fost emisă Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti, nr. 138 privind

aprobarea asocierii Sectorului 2 al Municipiului
organizaţii

neguvernamentale, în vederea

Bucureşti

cu persoane fizice, persoane juridice

înfiinţării Asociaţiei

Grupul de

şi

Acţiune Locală Bucureşti

Sector 2. Procesul verbal de constituire a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bucureşti Sector 2 a
fost semnat în data de 04.10.2017, ca urmare a
discutate

şi

agreate:

componenţa

patrimoniul GAL, Statutul GAL
Consiliul Director al GAL are
Grupu

e Acţiune Loca

ă

şi

organizării

unei

şedinţe

în cadrul

Consiliului Director, desemnarea persoanei cu

căreia

funcţia

au fost

de cenzor,

Actul Constitutiv al GAL

următoarea

Sector 2

stru

Preşedinte

(reprezentant al

comunităţii
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1

locale), 1 Preşedinte executiv (reprezentant al societăţii civile), 1 Vice -preşedinte (reprezentant al
societăţii

civile), 4 membrii (1 reprezentant sector public, 1 reprezentant sector privat, 2

reprezentanţi
reprezentanţi

ai comunităţii locale). 42% dintre membrii Comitetului Director al GAL sunt
ai ZUM (preşedintele executiv şi 2 membrii reprezentanţi ai comunităţii locale).

În data de 09.10.2017 a fost înregistrat în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti dosarul pentru
acordarea personalităţii juridice pentru GAL Sector 2 (pentru înregistrarea în Registrul Special al
Asociaţiilor şi

Fundaţiilor).

Cererea a fost

respinsă

prin

hotărârea

pronunţată

în data de

31.10.2017, pe motivul includerii în GAL a unor structuri de drept privat cu scop patrimonial
(societăţi

comerciale), în opinia instanţei judecătoresţi acestea nefiind compatibile cu natura unei

asociaţii înţeleasă

ca având finalitate exclusiv nepatrimonială . Motivaţia hotărârii judecătoreşti a

fost însă în contrad i cţie cu prevederile legale privind structura unui GAL, care trebuie să includă
reprezentanţi

ai tuturor celor patru sectoare ale societăţii: sectorul public, sectorul privat,

societatea civilă şi cetăţenii. Hotărârea nu a fost însă contestată întrucât s-a considerat că această
iniţiativă

ar fi condus la o prelungire a

soluţionării

dosarului care ar fi periclitat constuirea GAL în

termenul limită de depunere a SDL, respectiv 04.12.2017. În data de 09.11.2017 a fost redepus
personalităţii

dosarul pentru acordarea

juridice pentru GAL Sector 2, acesta fiind respins din nou,

la data de 22 noiembrie 2017, prin hotărârea aferentă dosarului nr. 26674/300/2017, în baza
aceleiaşi mot ivaţii .

De

această dată

decizia a fost

contestată, până

la momentul depunerii SDL

nefiind primit un răspuns. Chiar dacă dosarul de obţinere a personalităţii juridice a GAL sector 2 nu
a fost soluţionat până la momentul depunerii SOL, nevoile şi problemele comunităţii locale sunt
deosebit de importante, iar sprijinul acordat prin mecanismul DLRC este un factor
soluţionarea

esenţial

pentru

acestora. Astfel, organizarea detaliilor administrative pentru funcţionarea GAL, până

la depunerea SDL (04.12.2017), a fost realizată chiar şi în condiţiile nefavorabile create de
sentinţele

civile emise de

obţinere

personalităţii

eronată

a

Judecătoria

Sectorului 2

Bucureşti,

motivele respingerii dosarelor de

juridice fiind de altfel neimputabile asocierii

şi

reprezentând o

înţelegere

a completului de judecată privind obiectivele GAL. Membrii GAL au depus toate eforturile

necesare pentru asigurarea îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse conform Ghidului specific privind
depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală - Etapa a li-a mecanismului DLRC, până la
data de 04.12.2017.
Durata de funcţionare a GAL Sector 2 este nedeterminată conform art. 5 din Statutul asociaţiei.
Responsabilităţile şi activităţile

GAL sunt, de asemenea, detaliate în Statut, în cadrul capitolului 11,

acestea fiind în acord cu art. 34 din ROC nr. 1303/2013, precum şi cu designul mecanismului DLRC
în România.
În cadrul GAL au fost angajaţi pe bază de CIM: 1 manager, 1 asistent administrativ, 1 facilitator,
persoanele selectate având experienţa şi competenţele necesare pentru implementarea
responsabilităţilor
fişele

alocate conform fişei postului (CV-urile managerului şi facilitatorului, respectiv

de post asociate pot fi consultate în anexele SOL). Personalul angajat în cadrul GAL îşi

desfăşoară activitatea la sediul GAL (Str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti) şi la nivelul
comunităţii
deţinute

locale din teritoriul vizat de SDL. Pentru diversificarea şi consolidarea competenţelor

de personalul angajat în cadrul GAL şi membrilor fondatori, aceştia au participat la un

curs specific în data de 1-2.12.2017, pe o
a fost organizat de Corpul

Experţilor

tematică relevantă,

în Acce

rea Fondurilor/ Structurale
\'\

Grupu de Acţiune

Locală

Sector 2

respectiv Implementarea SDL. Cursul
şi

de Coeziune Europene

"
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şi

s-a finalizat prin emiterea unor certificate de participare. Mai multe detalii pot fi consultate în

anexa 12 la SDL. Documentele suport care dovedesc organizarea

funcţională

a GAL se

regăsesc

în

Anexa 10 la SOL. De asemenea, GAL Sector 2 a solicitat înregistrarea în registrul electronic de
evidenţă

a

a prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Naţională de Supraveghere

Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal, care

atestă

calitatea de operator de date cu caracter

personal.

4.2 Animarea partenerilor locali şi mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de
sau excluziune socială din teritoriul SOL

sărăcie

În baza informaţiilor disponibile de la DGASPC Sector 2, situaţia privind persoanele marginalizate
social

şi

aferentă

a acelor cu risc de marginalizare

socială

trimestrului III al anului 2017 a celor

Plumbuita

şi

Zona Baicului, este

două

este

întocmită

trimestrial.

Situaţia statistică

categorii identificate în zona Pantelimon, zona

următoarea:

Tabel nr. 6. Familii46 marginalizate social şi familii cu risc de marginalizare socială

-'''"____.,__

ma rgi na 1izat e social

Informaţii

,_··· ~ ~- , · ~ -~-~ - ~~·-··--- ~ -· -~-·-- - „·~~ - -··~-~~---

Familii cu risc de marginalizare

socială

Total

detaliate despre cadrul legal de încadrare a persoanelor în categoria celor marginalizate

social sau cu risc de excluziune

socială,

sunt redate în Caseta nr. 1,

anexă

la prezenta strategie

(Anexa 25).
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale, precum
situaţiilor

şi

celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea

de dificultate, prevenirii

incluziunii sociale

şi

combaterii riscului de excluziune

socială,

depăşirii

promovării

şi creşterii calităţii vieţii.

De-a lungul timpului,

autorităţile

locale au întreprins diverse

măsuri

pentru integrarea persoanelor

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de la nivelul Sectorului 2, propunând soluţii active
care au constat fie în
socială

îmbunătăţirea

infrastructurii locative sau sociale, fie în

măsuri

a acestora, prin implementarea de proiecte de instruire, ocupare, calificare

adresate acestor grupuri

de integrare
şi

recalificare

ţintă.

De asemenea, pentru persoanele aflate în dificultate, care au trecut prin

situaţii

ce pot duce la

marginalizare şi excluziune socială, s-a propus acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii
sociale (detalii în Caseta nr. 2,

anexă

la prezenta strategie -Anexa 25).

4.2.1 Animarea partenerilor locali
Pe

lângă măsurile

deja întreprinse la nivelul Sectorului 2 de

publice, mediul privat, ONG-uri), proiectul „Dezvoltarea
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O familie are în medie 3 membri.

Grupul de Acţiune

Locală

Sector 2

către

integrată

~. , \ti!

a

parteneriî locali
comunităţilor

(autorităţi

marginalizate
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din cadrul Sectorului 2 Bucureşti", cod SMIS 106601, a avut ca rezultat crearea premiselor
necesare pentru dezvoltarea unor măsuri active suplimentare care se adresează persoanelor aflate
în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul SDL. Etapele care au fost întreprinse în acest
sens sunt detaliate în cele ce urmează.
Partenerii implicaţi în cadrul proiectului au implementat activităţi de dezvoltare comunitară
adresate populaţiei din teritoriul SOL
coeziunii

comunităţii,

În ceea ce priveşte atragerea interesului şi creşterea

un rol foarte important l-au avut

activităţile

de implicare a

comunităţilor

soluţii

de dezvoltare

dezavantajate în procesul decizional cu privire la identificarea celor mai bune
a ZUM. Scopul final al acestor

acţiuni

este ca

adulţii şi

copiii din zonele marginalizate

să devină

cetăţeni ai oraşelor, cu drepturi depline, conectaţi la realitatea socială şi urbană a cartierului şi
oraşului,

aspect care va putea fi realizat în viitor prin metode de educaţie nonformală.

Un alt element important în procesul de animare a partenerilor locali vizează monitorizarea prin
comunitate. Implicarea membrilor comunităţii în activităţile de monitorizare şi evaluare permite
informarea, mobilizarea şi activarea comunităţii, precum şi participarea sa directă la activităţile
care o vizează.
În urma procesului de facilitare, comunitatea a putut să îşi identifice propriile probleme, să
găsească

posibile soluţii, să ia decizii, să planifice, să organizeze şi să acţioneze în mod

independent.
Informarea, mobilizarea, organizarea şi participarea comunităţii reprezintă procesul de dezvoltare
locală plasat în responsabilitatea comunităţii. În acest scop 1 activităţile de facilitare comunitară

sunt absolut necesare pentru a încuraja, în special membrii şi zonele mai pasive şi marginalizate
ale comunităţii, să participe la procesul de dezvoltare locală, prin analizarea situaţiei locale,
identificarea şi elaborarea unor posibile proiecte, stimularea potenţialilor beneficiari şi asistarea
celor ce au idei de proiecte locale
succesul

activităţilor

să

le transforme în proiecte eligibile pentru

de facilitare depinde, în buna

măsură,

finanţare.

De

elaborării şi implementării

succesul

SOL. Facilitarea a avut ca scop implicarea şi participarea activă a membrilor comunităţii, mai ales a
celor din ZUM, în vederea deprinderii de

către aceştia

a acelor

abilităţi

necesare unui trai decent.

Ca măsuri de inovare socială în implementarea acestor activităţi au fost realizate următoarele:
•

Organîzarea de 12 întâlniri cu comunitatea vizată de SDL. În sens concret, facilitatorul
comunitar

şi

echipa de implementare a proiectului au organizat întâlniri cu comunitatea

reprezentanţii instituţiilor

şi

publice din teritoriul SOL şi din ZUM, care au avut ca obiective:

stabilirea de relaţii constructive cu populaţia şi liderii comunităţii; favorizarea participării
active a tuturor membrilor; facilitarea alegerii şi acordării de sprijin de către comunitate
liderilor (persoane resursă) pe care i-a ales, femei şi bărbaţi; susţinerea formulării unor planuri
simple de

acţiune

pentru atingerea obiectivelor strategiei; oferirea de sprijin

motivaţional şi

tehnic pentru acţiuni comunitare; facilitarea legăturii dintre furnizorii de servicii şi firmele
locale; adresarea

întrebărilor

potrivite

şi

sprijinirea oamenilor

să îşi

exprime ideile; încurajarea

membrilor comunităţii să vină singuri cu idei şi să ia decizii etc. Detalierea acestor activităţi
este prezentată în cadrul sub-capitolului următor, 4.2 .2.
Temele întâlnirilor, care ulterior au fost prezentate şi membrilor GAL, au vizat: 1. Delimitarea
teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SOL şi declararea ZUM din
teritoriu, precum şi elaborarea Studiul
Grupu de

Acţiune Locală

Sector 2

'. Principalele rezultate ale analizei

(o
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şi

diagnostic

a nevoilor, problemelor

şi

resurselor identificate în teritoriul SDL,

şi

specific în

ZUM, pe baza datelor din Studiul de referinţă; 3. Identificarea soluţiilor posibile/a măsurilor
necesar a fi întreprinse şi organizarea unor consultări publice pe tot teritoriul SDL; 4.
măsurilor

Prioritizarea

ZUM; 5. Decizia
de
•

finală

conţinutul

publice din teritoriu, cu

strategiei de dezvoltare

locală şi

precădere

la lista

în

indicativă

intervenţii.

Pilotarea unora din

soluţiile

şi

propuse. La aceste întâlniri au participat, de asemenea,

reprezentanţi

ai unor instituţii publice din teritoriul vizat, care au confirmat fezabilitatea şi

oportunitatea

desfăşurării

experţii implicaţi

•

consultărilor

identificate în cadrul

cu privire la

intervenţii

viitoare a unor

propuse de

către

comunitate

şi

de

către

în elaborarea SOL.

În ceea ce priveşte activităţile de informare şi comunicare adresate publicului larg, s-a avut în
vedere ca, pe
implicaţi şi

lângă

facilitatorul comunitar

şi

echipa de implementare a proiectului,

să

fie

membrii GAL, precum şi liderii formali/informali ai societăţii. Informarea şi

comunicarea au avut ca scop promovarea tuturor
informaţiilor

diseminarea

acţiunilor

referitoare la analiza nevoilor
şi

din teritoriul SOL (prin aplicarea de chestionare

şi

vizate de proiect, precum

obţinute

sondării comunităţii

în urma

realizarea de focus grupuri). Aceasta
şi tipărirea)

activitate a presupus, de asemenea, realizarea (conceperea, editarea

tuturor

materialelor promoţionale în vederea informării şi animării teritoriului GAL Sector 2. Au fost
realizate pliante, broşuri, etc. În cadrul acestei activităţi s-a prezentat, de asemenea, actorilor
locali din teritoriul GAL oportunităţile pe care le pot oferi accesarea de fonduri europene şi
importanţa

•

pe care o are realizarea Strategiei de Dezvoltare

De asemenea, informarea

şi

comunicarea

către

Locală.

publicul larg s-a realizat
presă

şi

prin diseminarea

informaţiilor

despre proiect prin publicarea unor comunicate de

informaţiilor

de interes pe website-ul Liderului de Parteneriat, care se adresau atât

sau prin postarea

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cât şi actorilor cheie relevanţi
(actori publici, privaţi, societatea civilă, comunitatea locală) care deţin un rol important în
iniţierea

•

unor

măsuri

de

creştere

a calităţii

vieţii

în zona

urbană marginalizată.

De asemenea, un rol important în animarea teritoriului a fost reprezentat de oportunitatea de
creare de

reţele

în care

se astfel în vocea

reprezentanţii comunităţii să îţi poată

comunităţii

din teritoriul SOL. O astfel de

interesul de constituire a Grupului de
unui parteneriat de

Acţiune Locală

durată reprezentanţi

reprezentanţilor comunităţii

exprima opiniile, constituinduiniţiativă

este

reprezentată

de

a Sectorului 2, care a reunit în cadrul

ai mediului public, mediului privat,

societăţii

civile

şi

din teritoriul vizat. Mai mult decât atât, parteneriatul creat este

echilibrat din punct de vedere al grupurilor/categoriilor reprezentate, un rol extrem de
important avându-l selectarea, în calitate de

Preşedinte

al GAL-ului, a unui reprezentant al

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, care cunoaşte în detaliu
problemele şi nevoile acestor categorii de persoane şi care a putut consolida şi confirma
măsurile

de

intervenţie

propuse la nivelul SOL.

Comitetul Director al GAL-ului a fost votat de

către

Adunarea

unor principii de reprezentativitate

şi

reprezentanţi

ai mediului privat, so

ai mediului public, cât

atât femei, cât
Grupu

şi

bărbaţi,

e Acţiune Loca a Sector 2

şi

precum

relevanţă,

Generală şi

acesta ayând în
etăţii

a fost stabilit în baza

componenţa

civile

sa atât

şi comunităţii

locale,

şi

Gr
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(persoane de etnie

romă).

Mai mult decât atât, la nivelul Comitetului Director al GAL, zona urbană marginalizată este
reprezentată după cum urmează: în rândul celor 7 membri ai Comitetului Director al GAL (cu

sediul în Sectorul 2), există 2 reprezentanţi ai comunităţii rome, 3 femei (inclusiv cenzorul), 1
reprezentant care are sediul în ZUM selectată, din cartierul Baicului. Mai multe informaţii
despre componenţa Comitetului Director al GAL şi reprezentarea acestuia la nivelul ZUM, pot

fi consultate în Caseta nr. 3 (anexă la prezenta strategie -Anexa 25)
•

şi

capitolul 4.1. din SOL.

Printre rezultatele extrem de favorabile ale întâlnirilor realizate cu comunitatea

vizată

de SDL

se numără şi faptul că, urmare a acestora şi a înţelegerii cadrului şi rolului SDL în teritoriul
vizat, componenţa Adunării Generale a GAL a fost extinsă sau se află în proces de extindere,
prin includerea unor noi membri suplimentari (2 reprezentanţi ai comunităţii vizate).
4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Situaţia

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din SOL şi ZUM a fost

prezentată

Locală.

la nivelul

desfăşurate

•

secţiunii

introductive a capitolului 4.2 din prezenta Strategie de Dezvoltare

Detalierea activităţilor de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară
în ZUM este

prezentată

în continuare:

Organizarea de 12 întâlniri cu comunitatea vizată de SOL. Astfel, au fost organizate întâlniri cu
comunitatea din cartierele Baicului, Plumbuita şi Pantelimon, la care au participat 178
persoane, inclusiv locuitori ai zonei urbane marginalizate vizată de SOL. Participanţii la aceste
întâlniri au fost reprezentativi pentru categoriile de persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială. Întâlnirile au fost deschise tuturor cetăţenilor din teritoriul SOL,
organizarea acestora realizându-se

fără

nicio discriminare

bazată

pe criterii de sex, orientare

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică,

origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă

ori activitate sindicală, este interzisă. Au fost întrunite condiţiile detaliate în anexa 1 la Ghidul
Specific privivd depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală - etapa a li-a a
mecanismului DLRC, respectiv din numărul total de participanţi, minim 40% au fost femei,
aproximativ 20% au fost tineri cu vârste între 16-29 ani, peste 30% au fost persoane de etnie
romă.

•

Rolul întâlnirilor a fost de a prezenta
înţelege

comunităţii

proiectul realizat pentru elaborarea SOL, de a

nevoile şi provocările reale cu care aceasta se confruntă şi de a identifica posibile

soluţii care să îmbunătăţească situaţia existentă la nivelul ZUM. Întâlnirile au fost animate de
către

facilitatorul comunitar şi de către echipa de proiect şi au vizat în principal orientarea

soluţiilor către

acele măsuri care prezintă un grad ridicat de rezolvare a problemelor cu care

se confruntă în principal persoanele aflate în risc de sărăcie sau de exclusiune socială.
•

Discutarea fezabilităţii anumitor soluţiile propuse. La aceste întâlniri au participat, de
asemenea, şi reprezentanţi ai unor instituţii publice din teritoriul vizat, care au confirmat
fezabilitatea şi oportunitatea desfăşurării viitoare a unor intervenţii propuse de către
comunitate

şi

de

către experţii implicaţi

Pe lângă acestea, Facilitatorul comunitar
Grupu de

Acţiune

Loca

ă

Sector 2

în elaborarea SOL.
de activităţi
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comunităţii:

pentru construirea

maparea

comunităţii;

proces de consultare deschis; testarea/validarea

monitorizarea cu participarea

soluţiilor

comunităţii;

avute în vedere pentru adresarea

nevoilor/problemelor identificate prin Analiza diagnostic (chestionare şi focus-grupuri cu grupurile
ţintă

marginalizate).

Luând în considerare
în risc de

sărăcie

că activităţile

sau excluziune

destinate

socială

comunităţii

vor continua

locale

şi după

şi,

precădere

cu

persoanelor aflate

finalizarea prezentului proiect, un rol

important în acest demers îl va avea facilitatorul comunitar ce va fi angajat al GAL-ului,
ceilalţi

membri ai GAL care

acestor

iniţiative

poate fi

şi-au

exprimat interesul de a se implica în astfel de

consultată

în cadrul Casetei nr. 4,

anexă

iniţiative

alături

de

(detalierea

la prezenta strategie - Anexa 25

la SOL).
activităţilor

Din implementarea

şi

de animare a teritoriului

organizarea focus grupulrilor cu actorii cheie

şi

din aplicarea chestionarelor

locală

comunitatea

şi

din teritoriul vizat de SOL, s-au

putut desprinde câteva concluzii generale cu privire la:

A.

Relaţiile

din interiorul comunităţii. Este cunoscut faptul

stradală şi domestică
găştile

este mai mare.

Tâlhăriile,

de cartier fac partea aceasta a

faptului

că şcoala

nu le

ocupă

că

în unele cartiere

vandalizarea

oraşului nesigură.

prea mult timp, nu au

Din

spaţiilor
lipsă

mărginaşe violenţa

publice, scandalurile sau
ocupaţie,

de

activităţi extraşcolare,

sau din cauza

tinerii aleg un stil

de viaţă deviant. De cele mai multe ori fac parte din familii sărace şi/sau dezorganizate, astfel
apar

găştile

identifîcă

de cartier considerate de

către

membrii lor drept medii "securizante". Oamenii se

puternic cu zonele în care locuiesc, au creat

în urma studiilor efectuate
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legături emoţionale

cu acestea.

se poate spune că au fost identificate trei probleme de interes

general: prima este de ordin financiar, indivizii fiind puternic

afectaţi

de lipsa capitalului

economic (provenit din lipsa locurilor de muncă sau din refuzul de a avea un loc de muncă sau
de a

desfăşura

desfăşurare

treia este

legală plătită);

o activitate

cea de-a doua este

legată

de lipsa

utilităţilor

din incinta

Lipsa de integrare a unor astfel de
socială

ridicat de separare

clădirilor în

comunităţi şi

socială
şi

(marginalizare

B.

spaţiul

insuficient de

socială

autorităţile

către comunităţile

autorităţile

concentraţie

a condus la procese de formare a

cu

care locuiesc.

(mai ales în zone defavorizate de tipul celor din cartierele

chiar la izolare

Relaţia comunităţii

de

de

în special a comunităţii rome aduce un grad

Pantelimon, Baicului sau Plumbuita cu o mare
segregare

legată

al actorilor (atât cel din faţa blocului, cât şi cel din interiorul locuinţelor); cea de-a

de

populaţie romă). Această

inegalităţilor şi

la o

distanţare socială

a comunităţilor din zonele respective).

locale.

Relaţia

cu

autorităţile

este

privită şi interpretată

de romi în mare parte unilateral. S-a instaurat deja ideea

locale sunt responsabile pentru diferite

prestări

că

de servicii sociale, pentru plata

şomajului, a pensiilor sau a alocaţiilor pentru copii. Îngrijirea medicală trebuie furnizată tot

de către stat şi tot de datoria lui este să organizeze şi sistemul şcolar (deşi marea
majoritate a locuitorilor

refuză să îşi trimită

copiii la

şcoală

sau

grădiniţă

considerând

că

sistemul educaţional nu este necesar pentru dezvoltarea personală a copiilor). Aşteptările
sunt mari
scopul

şi

de cele mai multe ori nerealiste, se

identificării

unui loc de

membrii unor astfel de

muncă

bine

referă

plătit şi

comunităţi declară că

eventual, cât mai comod.

s-ar implica activ în munca
i
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Studiu de caz: Aleea Panteliomon, cartierul Pantelim

Grupul de

Acţiune

Loca

ă

Sector 2

la sprijin material sau la ajutorul în
Deşi

verbal,

comunitară,

în
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creşterii calităţii vieţii,

scopul

în realitate foarte

puţini

!f

dintre ei întreprind ceva concret în

acest sens.
Activitatea poliţiei este evaluată mai bine decât cea a justiţiei, persoanele intervievate au
declarat într-o proporţie mai mare că au mai multă încredere în poliţie decât în justiţie •
48

Pentru

că

instituţii,

unele dintre problemele semnalate

poliţiei

nu

ţin

de

competenţa

acestei

nu au caracter penal, relevând în cele mai multe cazuri stări tensionale, probleme

personale urgente, o

anumită

disperare,

instituţii (şcoala, biserică, autorităţi

frică nejustificată,

parteneriatul

poliţiei

locale, O.N.G.-uri) devine benefic pentru

cu alte

cetăţean,

în

aceste situaţii poliţia putând sesiza organismele în măsură să acţioneze pentru soluţionarea
problemelor respective.

C.

Relaţia comunităţii

cu societatea

măsură punctuală şi

civilă:

Această relaţie

a fost apreciată ca fiind în mare

fiind corelată în special cu activităţile şi acţiunile desfăşurate de

societatea civilă prin intermediul proiectelor derulate la nivelul comunităţii locale. În acest
sens, rezultatele şi impactul acestor proiecte la nivelul comunităţii sunt considerate
benefice şi relevante, însă ţinând cont de faptul că acestea vizează un grup ţintă limitat,
efectul lor multiplicator nu este suficient pentru a rezolva problemele din comunitate în
mod sustenabil.

Mănăstirea

Plumbuita

susţine

constant numeroase proiecte destinate

familiilor defavorizate din comunitatea locală. În interiorul mănăstirii funcţionează un
cabinet medical şi o farmacie, înfiinţate şi susţinute cu ajutorul sponsorilor, unde populaţia
cu venituri mici beneficiază, în limita posibilităţilor, de asistenţă medicală şi medicamente
gratuite. La nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în colaborare cu diverse fundaţii asociaţii sau
organizaţii

din cadrul societăţii civile au fost initiate, dezvoltate şi susţinute o serie de

parteneriate şi programe având ca beneficiari persoane aparţinând grupurilor aflate în risc
de excluziune şi sau marginalizare socială de pe raza sectorului 2.

O.

Relaţia comunităţii

cu presa

locală.

Din

informaţiile

colectate în special la nivelul întâlnirilor

de animare a teritoriului, s-a constatat că relaţia comunităţii cu presa locală nu este una
continuă

iar gradul de satisfacţie a comunităţii faţă de acţiunile presei locale este destul de

redus. Acest fapt se explică prin informaţiile furnizate de reprezentanţii comunităţii locale,
care au subliniat faptul că presa locală în general evidenţiază doar aspectele negative ale
comunităţii,

nepunând accent şi pe iniţiativele care aduc rezultate în zonă. S-ar putea

spune ca "faima" multor cartiere bucureştene este bazată doar pe clişee, dar, din păcate,
există

destul de multe ştiri care să confirme unele din cele mai rău famate cartiere.

Într-un top 10 al celor mai rău famate cartiere bucureştene realizat de siteul Metropotam
în anul 2012, sectorul 2 se poate "mândri" cu următoarele locuri: cartierul Pantelimon
renumit pentru consumul şi traficul de droguri, cartierul fiind populat de clanuri care au ca

activitate furtul şi violul (locul 3), cartierul Baicului care este nesigur atunci când se
înserează (locul 5), cartierul Colentina renumit pentru scandaluri şi bătăi În cartier
sau furturi de maşini, spargeri de locuinţe şi viol (locul 6).
Un proiect-pilot vizând "Securizarea Zonei tancului-Pantelimon" a fost lansat în 2006 oficial
la nivelul Sectorului 2, deoarece - potrivit datelor statistice furnizate de poliţie - în
perimetrul respectiv s-au înregistrat cele mai multe furturi,
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Conform datelor din Barometrul de opinie publică- pe

Grupul de

Acţiune

Loca a Sector 2

tâlhării şi

spargeri de

locuinţe
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strânsă

din întreg teritoriul administrativ. Proiectul presupunea o colaborare
societatea
Şos.

civilă şi

comunitatea

Iancu lui, str. Avrig, str.

locală,

Măgura

zona de

acţiune

fiind

delimitată

între

Şos.

de

politişti,

Pantelimon,

Vulturului, str. Sachelarie Visarion.

În vederea identificării nevoilor comunităţii locale şi propunerii unor soluţii viabile pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale membrilor comunităţii, a fost necesară o evaluare cât mai
obiectivă a situaţiei curente, bazată pe o cercetare sociologică riguroasă din punct de vedere
metodologic.
Metodologia cercetării cantitative:
cercetării:

1. Universul
2. Volumul

comunitatea din cartierele Baicului, Pantelimon, Plumbuita;

eşantionului:

578 de gospodării, 1735 de persoane;

3. Metoda de colectare a datelor: tehnica sondajului de opinie pe
standardizat, administrat

faţă

în

faţă,

pe chestionar

tipărit

bază

de chestionar

(PAPI - Pen and Paper

lnterviewing);

4. Durata medie a interviului: 30 minute;
5. Perioada de colectare a datelor: septembrie 2017.

Metodologia cercetării cantitative (septembrie 2017}:
3 focus grupuri cu reprezentanţii autorităţilor locale şi comunităţii; acesta s-a concentrat pe

•

situaţia comunităţii

aspecte relevante pentru
reglementarea actelor
Cercetarea a fost
locală şi

şi

completată

ocuparea forţei de

locale,

şi

anume

condiţiile

de locuire,

muncă.

de analiza datelor oficiale puse la

dispoziţie

de

către

autoritatea

de liderii informali ai comunităţii care au participat inclusiv la procesul de consultare în

vederea demarării elaborării SOL, aceştia acordând constant suport în identificarea realităţii
sociale

şi

a problemelor reale cu care se

2 al Municipiului

confruntă

membrii

comunităţii

marginalizate din Sectorul

Bucureşti.

Principalul obiectiv al cercetării a fost analiza nevoilor locale, prin raportarea la cei trei indicatori
prevăzuţi

în Tabelul "Indicatori cheie

marginalizate", respectiv
profesională

măsurarea

în sectorul formal

şi

a

şi

praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind

nivelului capitalului
condiţiilor

uman,

al gradului de ocupare

de locuire în cartierele Baicului, Plumbuita

şi

Pantelimon din Sectorul 2.
Impactul

activităţilor desfăşurate

locale asupra problemelor
oportunităţilor

zona

şi

a constat în

gradului de

existente care ar putea contribui la

urbană marginalizată. Totodată,

şi

a

comunităţii

în

conştientizarea

îmbunătăţirea calităţii vieţii

persoanelor din

prin reunirea persoanelor din zona Baicului, Pantelimon,
către discuţii,

a manifestat un grad mai ridiicat de deschidere

parteneriat
faţă

şi

colaborare,

iniţiativele

populaţia

din

comune ce pot fi

de

totodată că

implicarea lor în cadrul unor astfel de acţiuni va avea rezultate favorabile pentru zona
şi că

actorii cheie locali, în vederea

rezolvării

de

desfăşurate

în care locuiesc

către

conştientizare

nevoilor existente la nivel local, precum

Plumbuita în cadrul unor întâlniri orientate
zonă

creşterea

problemelor existente,

un proces decizional de jos în sus va avea beneficii directe asupra

locale.

Grupul de Acţiune Locala Sector 2

înţelegând

comunităţii
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5. Obiectivele SOL
Gradul de eficienţă şi adecvare a unui document strategic este direct proporţional cu calitatea
procesului de consultare a teritoriului vizat, respectiv cu relevanţa problemelor identificate prin
analiza de context realizată şi aplicabilitatea soluţiilor propuse. Obiectivele definite în cadrul unei
strategii de dezvoltare trebuie

să

se bazeze în

egală măsură

atât pe nevoi, cât

şi

pe resursele

existente. Un alt element esenţial care defineşte eficienţa unei strategii este coerenţa
documentului, atât pe plan intern (definirea unor conexiuni clare între situaţia din teritoriu,
punctele tari şi slabe identificate, oportunităţile şi ameninţările existente, problemele care
afectează

comunitatea vizată de strategie, măsurile şi intervenţiile propuse pentru soluţionarea

problemelor), cât şi pe plan extern (corelarea obiectivelor şi măsurilor propuse cu alte documente
strategice elaborate pe diferite niveluri de guvernanţă care abordează subiecte similare şi care
sunt aplicabile inclusiv la nivelul teritoriului vizat de strategie}.
În cazul prezentei strategii de dezvoltare l ocală, obiectivele de dezvotare au fost definite pe două
niveluri strategice, respectiv un obiectiv general

şi

definire a acestor obiective a presupus parcurgerea

următoarelor

Figura nr.18

mai multe obiective specifice. Procesul de
etape:

Procesul de definire a obiectivelor

În baza rezultatelor obţinute prin parcurgerea primelor trei etape şi având în vedere orientările
cuprinse în Ghidul privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, a fost delimitat
obiectivul general al prezentei SOL, acesta fiind reducerea numărului de persoane aflate în risc
de

sărăcie

sau excluziune

socială

în ZUM,

alături

de

îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea

coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teritoriul SOL.
Perioada definită pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare este 2018-2023.

Grupul de

Acţiune Locală

Sector 2
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Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost definite 7 obiective specifice care
domenii de
mobilitate

intervenţie

urbană şi

respectiv au asociate

spaţii

locuire, (3)

servicii, (7) comunitate
sunt specifice,

relevante pentru dezvoltarea
şi

imagine

următoarele

măsurabile,

comunităţii

locale: (1)

publice urbane, (4) ocupare, (5)

publică.

vizează

diferite

infrastructură,

educaţie,

(2)

(6) acces la

Acestea au fost stabilite în baza modelului SMART,
esenţiale

caracteristici

accesibile, relevante

şi

pentru asigurarea succesului strategiei:

încadrate în timp. De asemenea, acestea sunt

corelate în plan extern cu o serie de documente strategice relevante care vizează tematici similare
sau care sunt aplicabile inclusiv la nivelul teritoriului SOL
Pentru asigurarea

coerenţei

interne a documentului, domeniile de

intervenţie

specific au fost corelate cu domeniile vizate de analiza SWOT după cum

ale

fiecărui

obiectiv

urmează:

Tabel nr. 7. Corelarea domeniilor vizate de obiectivele specifice cu domeniile analizei SWOT

Astfel, obiectivele specifice definite la nivelul SDL a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sunt:
(1) Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin creşterea accesului la serviciile comunitare de
utilităţi

publice

(2) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin reabilitarea zonelor urbane
rezidenţiale şi îmbunătăţirea interconectivităţii şi

gradului de acces al

populaţiei către

sistemul public de transport în comun
(3) Conservarea,
construirea
(4) Sprijinirea
tinerilor

şi

şi

protecţia

îngrijirea

dezvoltării

mediului

spaţiilor

şi

verzi

reabilitarea

şi

piaţa forţei

urban prin

amenajarea

a locurilor de joacă pentru copii

mediului economic local prin

reintegrarea pe

peisajului

de

muncă

creşterea

a

gradului de ocupare în rândul

şomerilor înregistraţi şi neînregistraţi,

respectiv prin stimularea spiritului antreprenorial
(S) Îmbunătăţirea cadrului de furnizare a serviciilor educa'1onale (pentru copii, tineri) şi de
formare

profesională

(pentru

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

adulţi)

prin delimitareq,/unui set de

acţiuni

conexe care

să
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şcolar şi creşterea

asigure reducerea ratei de abandon

li·

nivelului de calificare în rândul

populaţiei

(6)

Creşterea accesibi l ităţii populaţiei

la servicii publice

şi

sociale (medicale, de salubritate,

etc.) şi stimularea iniţiativelor culturale care să contribuie la crearea unui simţ de
apartenenţă

la comunitate

(7) Îmbunătăţirea imaginii publice a zonei SOL prin adoptarea unui set complex de măsuri care
să

vizeze atât

soluţionarea

specifice care

individualizează şi

pun în

fundamentează

formarea unei

corelate cu atuurile existente

percepţii

promovarea zonei prin prisma elementelor

evidenţă

punctele forte ale teritoriului
cât

şi consultările

organizate la nivelul

definirea obiectivelor specifice. Abordarea

intermediul obiectivelor specifice este una
soluţionate

şi

documentară,

Atât concluziile generate de analiza
teritoriului local

determină

problemelor comunitare ce

negative în rândul publicului larg, cât

echilibrată,

şi potenţiale

care

ţine

propusă

prin

cont de problemele ce trebuie

ale zonei.

Caracteristicile SMART al obiectivelor specifice sunt prezentate în tabelu l

următor:

Tabel nr. 8. Caracteristicile SMART ale obiectivelor specifice

[î!f~tB[]Î

:l~·:-'rc:~'~f .

Da,
vizează
! domeniul
I infrastructurii

Da, a se vedea l
cap . 7.1. pentru i
indicatorii
l
[ ___________ J _______ asociaţi
!
I
(2)
Da,
vizează măsurilor
ce r
j
domeniile
contribuie
la
!
mobilităţii
I fiecare obiectiv
i urbane şi locuirii specific
i
(1)

Da,
obiectivele
specifice pot fi
îndeplinite
prin
implementarea
mecanismului
DLRC şi finanţarea
de
proiecte
individuale
prin
! intermediul POCU
i şi POR în perioada
2014-2020, care
i se
subscriu
! măsurilor
identificate
în

I,

i

I

I

I

I
I

!

~

i domeniul
! spaţiilor publice

1-(3)··--; Da, -~-eazi
I ----·(4j___
I

I

i

J

! urbane
Da,

·

I

I
I prezenta SOL
I

vize ază

I domeniul

j ocupării ş i forţei

;---.--------'. de muncă
I (5)
I Da,
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domeniul

i

I

! educaţi ei

I
I

i

-- (6)- ·-+i-D-a-, --v-i-ze_a_z-ă4
i accesibilitatea
! populaţiei
la
i servicii publice,

r
I

I

' inclusiv

·--(7) --

:i protecţie socială
vîzeaz ă

t

I comunităţii

'L
'

1.

Da,

;

.

i coeziunea

1
.

imagi:ea

_

I

mă s urilor

individuale
definite, perioada
pentru
implementarea

estimată

iniţiativelor
individuale
aferente fiecărui
obiectiv
specific
este 2018-2023

Da, a se vedea Anexa 17

I

i

\ la strategie - probleme
i privind comunitatea şi

!

şi
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Având în vedere
orizontul de timp
definit
pentru
implementarea
strategiei şi faptul
că
acesta este
aplicabil
tuturor

i

i__

publi-_că

Da, a se vedea Anexa 17
la strategie - probleme
privind infrastructura şi
Analiza SWOT
Da, a se vedea Anexa 17
la strategie - probleme
privind mobilitatea
urbană şi locuirea şi
Analiza SWOT
Da, a se vedea Anexa 17
la strategie - probleme
privind spaţii publice
urbane Analiza SWOT
Da, a se vedea Anexa 17
la strategie - probleme
privind ocuparea şi
Analiza SWOT
Da,asevedeaAnexa17
la strategie - probleme
privind educaţia şi
Analiza SWOT
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privind accesul la servicii
publice şi analiza SWOT
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În ceea ce priveşte coerenţa externă cu documente strategice care vizează tematici similare şi care
sunt relevante şi aplicabile la nivelul teritoriului vizat de SOL, obiectivele specifice prezintă un grad
ridicat de complementaritate cu următoarele obiective din planurile/strategiile elaborate anterior
la nivel local sau naţional:
Tabel nr. 9. Corelarea obiectivelor SOL cu obiectivele planurilor şi strategiilor relevante de la nivel
local

(1)

II
l.•

i

1

!
j

şi naţional

Strategia de dezvoltare locală integrată şi durabilă a
sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 3.1.,
os 3.2, os 3.3, os 3.5.
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii BucureştiIlfov 2014-2020 - OS 4
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 obiectiv
obiectiv Accesibilitate
Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2 -

Eficienţă economică,

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
2035-0S 1.1., os 2.1, os 2.2.

I

I
I

1
li

r·---·(ÎJ--f i:~t;~~c~~od:~~';\~~~-1-~~Îăl;t·eg~ată şi durabilă ~1-Str~t~-gi;-N-;;ţională pri~di~duziune~-S~d;;-lăŞil
i sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 1.3
1

'

1

I1

I

I

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 obiectiv Calitatea Mediului Urban
Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2 _
Temele „Social" şi „Mediu"

I Reducerea Sărăciei 2015-2020 - OS 6.1., OS 6.2.
I Strategia

I
1

!

sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 4.2.
2035 - OS 4.1.
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Bucureşti- j
Ilfov 2014-2020 - OS 5
'
Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2 - j

1

II

i

Guvernului României de Incluziune a
Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii
Romilor 2012-2020 - OS 4.1.
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României

I
i

hT'"- I[~:,~~;~:~~""''"" lo"lă lotog"t! şi ;;;;;,blii~t;t„,;g;;·
N•\lo;,lăp;i;f;;d lndurioo;;s;;d•lă şi I
I

!
I

I

I
I

Reducerea Sărăciei 2015-2020 - OS 1.1, OS 1.5,

sectorului 2 pentru perioada 2016-2025- OS 2.3.

I Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Bucureşti- l OS 1.5.
i Ilfov 2014-2020 OS 1
I Strategia Naţională
I Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2 - I Muncă 2014-2020 1
1!

I

I

.

i

pentru Ocuparea Forţei de
OS 1, OS 2, OS 3
1 Strategia Guvernului României de Incluziune a
Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii
I Romilor 2012-2020 - OS 2.1.
Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a
i Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020 - OS IV.2.
! Strategia Naţională pentru Promovarea
Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor
1

Tema „Economic"

,

I

I

I

I
L_ ·-· __.l.____________ _··------------·----·-··-------··-~·-----·---··-~1 _v_â_rs-tn-ice201s-2020 =os~_3,_o_s_2_·~-------
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i Strategi a de dezvoltare locală integrată şi durabilă a

Strategia Naţi onală pril/irid Incluziunea Socială şi
Reducerea Sărăciei 2015-2020 - OS 4.1, OS 4.2.,
Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2 - OS 4.3., 05 4.4., OS 4.5.
! Tema „Social"
Strategia Guvernului Români ei de Incluziune a
Cetăţenilor
Români aparţinând Minorităţii
1 Romilor 2012-2020 - OS 1.1, OS 1.2, OS 1.4., OS

j secto rului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 2.3.

I

I i.s

li

I
J

i

i

j Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a

i
l
I

I

Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020 - OS V.l.,
OSV.3.
Strategia Naţională pentru
Protecţia
şi '
Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 -

I

os 2.1

I
I

116)----1
i
ll
I

Strategia

Naţională

privind Reducerea

Părăsirii

I

I Timpurii a Şcolii - OS 1.1, OSU, OS 2.1, OS 2.2,

''""g; d-ed-e;~O~OloWiăi~O;ra;ăŞido;'" ' ) ~:~f~t:: N;;;;,;;;;;"',,;;;,::;~;.~l
I

Reducerea Sărăciei 2015-2020 - OS 3.S, OS 3.6.,
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Bucure şti - i OS 5.3
.
Ilfov 2014-2020 - OS 3
Strategia Guvernului României de Incluziune a
Planul Local de Dezvoltare Durab i lă a Sectorului 2 - : Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii
! Temel e „Social" şi „M ediu"
Romilor 2012-2020 - OS 3.1., OS 3.2
J
i
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 - os
1
1.i., os 1.2, os 3.4., os 4.1
J
Strategia
Naţională privind Incluziunea Socială a
1
Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020 - OS 11.7,
OS Vl.3., OS Vll.l .
I
Strategia
Naţională
pentru
P roteeţia
şi
Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 I
OS 1.1, OS 1.3
-{lf- ~tegia de dez~oltare locală integrată şi durabilă a Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi
I sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 1.4.
Reducerea Sărăciei 2015-2020 - OS 7.1., OS
/ Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Bucureşti- 7.2., OS 7.3., OS 7.4., OS 7.S.
Ilfov 2014-2020 - OS 3
Strategia Guvernului României de Incluziune a
i Planul Local de Dezvoltare Durab i l ă a Sectorului 2 - Cetăţenilor Români aparţinând Minorită ţ ii
! Temele „Romi" şi „Cultural"
Romilor 2012-2020 - OS 1.3., OS 5.1., OS 6.1.
Strategia culturală a Municipiului Bu cureşti 2016- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a
2020 - OS 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13
Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020- OS 11.9,
Strategia
Naţi onală
pentru Protecţia
şi
Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 os 2.7
L----~-

j sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 - OS 1.2.

I
I

I

II

I

f-

i

I
I
I

!
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6. Planul de acţiune SOL
6.1 Ce

măsuri

sunt necesare

6.1.1 Sinteza problemelor

şi măsurilor

necesare, grupurile ţintă

Pornind de la aspectele evidenţiate de analiza diagnostic şi analiza SWOT, au fost identificate o serie de
probleme cu care se
calităţii vieţii

confruntă

publice urbane; ocupare;
Problemele

sectorul 2 Bucureşti, în raport cu 7 teme

esenţiale

pentru

creşterea

nivelului

la nivelul zonelor vizate de SOL, respectiv: infrastructură; mobilitate urbană şi locuire; spaţii

şi măsurile

17, În cele ce

urmează

educaţie;

acces la servicii; comunitate

propuse pentru
realizată

fiind

soluţionarea
sinteză

o

şi

imagine

publică.

acestora sunt prezentate în detaliu în cuprinsul Anexei

a acestora,

evidenţiindu·se

acelaşi

în

timp grupurile

ţintă

vizate de măsurile propuse.
domeniul infrastructură au fost identificate următoarele probleme:
L

Insuficienţa

2.

Infrastructură edilitară deficitară:

locurilor de parcare:

manifestată

la nivelul tuturor zonelor vizate de SOL (Baicului,

Pantelimon şi Plumbuita).
cu

precădere

la nivelul zonelor Plumbuita, Ba icului şi în anumite zone

din cartierul Pantelimon. Astfel, analiza diagnostic a
reţele

evidenţiat existenţa

unor

străzi

la nivelul

cărora

de alimentare cu apă şi canalizare lipsesc sau sunt realizate doar parţial, necesitând lucrări de

modernizare, dar şi a unor străzi care nu dispun de reţea de distribuţie a gazelor sau nu au acces la
sistemul de termoficare. În special în zona Plumbuita există zone de case fără acces la surse de apă
potabilă sau la utilităţi publice. în zona Lacurilor Fundeni şi Plumbuita au fost identificate probleme

legate de calitatea aerului, determinate de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi de probleme
ale sistemului de canalizare.
3. Existenţa străzilor neasfaltate: În special în zona Plumbuita şi în proximitatea lacului Fundeni.
ceea ce priveşte mobilitatea urbană şi locuirea, au fost identificate următoarele probleme:

1.

Condiţiile

precare de locuire pentru persoanele cu venituri reduse din zona Baicului

proximitatea lacurilor Fundeni
vechi

şi

şi

Plumbuita. Aceste zone sunt caracterizate de

nereabilitate, cu un statut incert al

cadastrală

proprietăţii

(locatarii nu

deţin

şi

zonele din

existenţa locuinţelor

documente de delimitare

sau de proprietate).

2. Dezvoltarea deficitară a transportului public suprateran. Principalele probleme sunt reprezentate de
numărul

redusă

redus de rute si mijloace de transport din zonele Baicului

şi

Plumbuita, dar

şi

de

eficienţa

a mijloacelor de transport existente, dat fiind faptul că în lipsa unor benzi dedicate pentru

transportul public, autobuzele şi troleibuzele sunt blocate zilnic în trafic la orele de vârf. În zona
Pantelimon, planificarea
sensul În care nu
staţiile

staţiilor

asigură

diferitelor mijloace de transport În comun nu este

integrarea acestora (de exemplu,

staţiile

corespunzătoare,

de tramvai sunt la

distanţe

în

mari de

de autobuz)
problemă identificată

publice urbane

vizează suprafaţa redusă

Principala

2.

locurile de joacă pentru copii sunt de asemenea insuficiente sau g/° accesibile pentru populaţie, în

spaţiilor

în ceea ce

priveşte spaţiile

1.

a

verzi, în special în zona Baicului, unde există un singur parc amenajat - Parcul Lunca Florilor.

zona Baicului

şi

zona Plumbuita.
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redusă

1. Participarea
confruntă

a

populaţiei

piaţa forţei

pe

de

muncă:

a~

ZUM Baicului-Pantelimon-Plumbuita se

cu o rată ridicată a şomajului, aspect care generează probleme precum creşterea gradului de

infracţionalitate şi

traiul în condiţii insalubre.

2. Competitivitatea redusă a sectorului IMM·urilor: în special în zonele Baiculuî şi Plumbuita, aspect ce
determină situaţia nefavorabilă

educaţiei

Sectorul

se

confruntă

cu

a veniturilor

populaţiei

următoarele

probleme :

din aceste zone.

1. Rata ridicată a abandonului şcolar: înregistrată la nivelul tuturor zonelor ubane marginalizate vizate de

strategie.
2. Număr redus de unităţi de şcolarizare preuniversitară: cu precădere la nivelul zonelor Baicului (unde
există

o singură şcoală gimnazială) şi Plumbuita (unde există 4 unităţi de învăţământ, dar niciuna care să

aparţină învăţământului

liceal).

3. Nivel redus de calificare al resurselor umane: aspect
redusă

participarea

pe

piaţa

muncii a

populaţiei şi

evidenţiat

de slaba dezvoltare

ratele ridicate de

şomaj

economică,

în rândul persoanelor

necalificate.
sănătate şi

1. Slaba calitate a serviciilor de

sociale, în special în zonele Baicului

zone nu

există

condiţiile

improprii de locuire cauzând adesea probleme de sănătate.
neconformă

2. Depozitarea
eixstă

spitalii sau ambulatorii, iar locuitorii se
a

deşeurilor

confruntă

şi

Plumbuita: în aceste

cu un standard de

viaţă scăzut,

în anumite zone ale sectorului 2: în zonele Plumbuita

şi

Baicului,

areale în care deşeurile sunt depozitate neconform şi gospodării care nu au contracte încheiate cu

firma de salubrizare. Un grad ridicat al poluării aerului este determinat de deversarea în apele lacurilor
Fundeni

şi

Plumbuita a
şi

salubrizare

deşeurilor şi

resturilor menajere,

fără

este

există informaţii

socială

Segregare

cauzată

diferenţele

corespunzător

de

epurare a apelor.

3. Slaba dezvoltare a serviciilor culturale în zona Baicului: în
muzee şi nu

a exista un program
nu

există

teatre,

săli

culturale,

privind organizarea de evenimente culturale

populaţia romă, refugiaţi şi ceilalţi

în principal de nivelul

de

această zonă

natură socială,

scăzut

de

educaţie şi

membri ai

de trai al

populaţiei. Această problemă

populaţiilor

determinând intensificarea fenomenelor de

violenţă

minoritare, dar

şi

de

în familie, consum de

droguri/alcool, criminalitate, delicvenţă juvenilă, abandon şcolar, abandonul şi instituţionalizarea
copiilor,

apariţia

2. Grad de

comercializarea
beneficiază

3. Imaginea

conflictelor locale.

infracţionalitate
şi

ridicat: principale

consumul

de monitorizare

şi

substanţelor

de

ilegale

şi

vizează

pract icarea

actele de
prostituţiei.

vio l enţă

sau furturi,

Zona Pantelimon nu

supraveghere video .

publică negativă: generată

educaţie instituţională şi

infracţiuni

de

exi stenţa

educaţie civică

unei rate ridicate de

în rândul

infracţionalitate,

nivelul redus de

populaţiei.

În continuare este prezentată sinteza măsurilor identificate pentru ameliorarea problemelor descrise
anterior.
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Tabel nr. 10.

Sinteza

măsurilor

identificate pentru arneliorarea problemelor descrise anterior

Infrastructură

Fluidizarea,
interconectarea
decongestionarea traficului rutier

Toate categoriile de grup ţintă vizate
intervenţiile propuse prin SOL,
definite conform Modelului cadru SOL
•.

! pentru
Mobilitate

J

I

urbană si locuiri:J_
1
!. Populaţia aparţinând categoriilor de grup
l ţintă vizate pentru intervenţiile propuse

n~·-- 1-Reaîi;area --ş-i-~ îmbunătăţirea lnfrastr~ctură

I

I
I
I

i infrastructurii

tehnico-edilitare,
inclusiv asigurarea accesului la surse
1 de apă potabilă

i prin

J

I cadru

I

I

SOL, definite conform Modelului
SOL, din zonele cu infrastructură

tehnico-edilitară deficitară

I

J3~--1 Program de ecologizare a zonelor M~~bÎITtate -----Ţ Populaţia aparţinând categoriilor de i~~
I afectate de depozitarea neconformă urbană şi locuire I ţintă vizate pentru intervenţiile propuse

I
I

1!'

a deşeurilor

prin SOL, definite conform Modelului
Acces la servicii
cadru SDL, din zonele afectate de
l
depozitarea neconformă a deşeurilor
Reabilitarea
locuinţelor, sprijin Mobilitat~-Familiile fără o situaţie clară cu privire la I
I
~entru înscrierea
acestora
în urbană şi locuire I actele de proprietate asupra locuinţei
registrul cadastral ş1 construirea de
I şi/sau terenului pe care locuiesc, precum
,
clădiri sociale cu funcţiune multiplă
i şi persoanele fără adăpost
~
:.5.
Extinderea,
amenajarea
şi Spaţii
publice Toate categoriile de grup ţintă vizate
1
i
1 întreţinerea
spaţiilor verzi şi a urbane
'j pentru
intervenţiile propuse prin SDL,
I1-----rpaţiilor de joacă pentru
copii
definite conform Modelului cadru SDL
-----------t--««c·--·-·--,-"----·-~------··r·
-----·-~-~----·~--!16. Sprijinirea .
iniţiativelor Ocupare
Persoane adulte şomere sau inactive
j
·1'

I

• I

1·.:i:-1

I

I

i

I~::'1:~~~~:·:u:C~~:~~1u':1:·;~:ar::
I
1
0 1

~i Ţ.-~;~1~: ".~~;~~'.,~ : ·;;,er11 şi Otertei ocup-are-'l:

I
I

I
i

de muncă la nivel local şi
intermediarea
relaţiilor
dintre
j angajatori şi persoane fără loc de
i muncă
j

I . .. . . . .. . . ..

-1-fier~oâ~e <JciLiite-·ş~~;,:e--sa·.:;· inaC:!ive
I

iI

!

I

I

1

L„„........-'--·-----···-····-········---·-·---- -· - - - - - ~· --·········
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Crearea unui Centru Comunitar .
Integrat la care să fie asigurat
accesul tuturor rezidenţilor şi care Mobmt•te
să
furnizeze
următoarele
urbană şi locuire
servicii/bunuri:
servicii de consiliere personală şi Ocupare
j

i_
!

furnizarea

gratuită

a materialelor
pentru copiii care
provin din familii cu posibilităţi
financiare reduse
consiliere în vederea întocmirii
dosarului
pentru
obţinerea
actelor de proprietate asupra
locuinţelor
iniţiative

sprijinire
a
persoanelor
din
categorii
dezavantajate:
Frigider
Comunitar, Şifonier Comunitar
sau
Libraria
Comunitară
(colectare
şi
distribuire
a
produselor "în surplus" ale
populaţiei
sau
operatorilor
economici (ex. alimente, haine,
jucării, cărţi, rechizite, etc.) care
pot fi donate)
cantină socială

l-

programe
abilităţilor

1-

1I
Il i

I_
I

de

1

I

!
,

l -··-- •Y-l - -

,

I

I

fără s;to.ţ;e

F•miliile
o
d•r.l cu pdvke ,,
actele de proprietate asupra locuinţei
şi/sau terenului pe care locuiesc, precum
şi persoanele fără adăpost

I
I

I

profesională

Acces la servicii

educaţionale

,_
'

I Copii în situaţii de dificultate

pentru
şi

I Persoane adulte şomere sau inactive
'

i

,

I'

Comunitate
şi j Copii şi tineri ai străzii
j
imagine publică I
!
Persoane vârstnice aflate în situaţii de j
j dependenţă, mai ales persoanele lj
vârstnice care locuiesc singure şi/sau nu
sunt autonome şi nu beneficiază de
sprijin în gospodărie
i

I

I

dezvoltarea

competenţe l or

prsoanelor aflate în şomaj
servicii
individualizate
integrare a şomerilor pe
muncii

de
piaţa

!

profesională

servicii de formare
evenimente
informative
şi
campanii
pentru
creşterea
nivelului
de
integrare
a
populaţiei aparţinând grupurilor
defavorizate
servicii medicale de prim ajutor
şi socio-medicale
servicii
pentru
prevenirea
sergregării sociale şi sporirea

~~a:~~~iiei d:f:vori;~~e_at_7_.--a~1
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I Programe
profesională

1'
1

participării

şi

locală

a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

educaţie/formare

Educaţie

încurajare

la învăţământ

Părinţi/tutori/îngrijitori

i

I
I

!
li

I

de părăsire timpurie a şcolii

1

I
;
I

li
i
care au părăsit de timpuriu I
;şcoala şi car: participă la programe de tip

, Persoane

Ia doua şansa

j
1

Ir_
____L ______ - ----------------:
10. : Construire I înfiinţare şi dotare

j unităţi de învăţământ şi sprijinirea
tip „Afterschool" şi
integrate
pentru
1
. creşter~a a~cesul~i şi pa!tic~p-ării. la
! educaţia t1mpune I mvatamant
i primar şi secundar
I.ii~ - Programe
şi
campanii d e
conştientizare a populaţiei şi de
asigurare a unor condiţii minime de
sănătate şi igienico-sanitare
12. Programe
de
informare
şi
1 constientizare
a locuitorilor cu
privire la protecţia mediului şi
L
salubritate
Promovarea şi organizarea de
_ ____ evenimente culturale la nivel local
__
14. i Acţiuni sociale pentru integrarea în
comunitate
a
persoanelor
i aparţinând populaţiei minoritare/
I grupurilor defavorizate
I

! serviciilor de
I pachetelor

I,

l
i

I

I

I 1:] ·
I

ll

informali ai antecu risc

preşcolarilor/preşcolarilor/elevilor

1------------ l
Educaţie

I'

l

şomere

Persoane adulte
sau inactive
I Toate categoriile de grup ţintă vizate
j pentru intervenţiile propuse prin SOL,
j definite conform Modelului cadru SOL,
aparţinând categoriilor de vâ rstă şcolară
1

j
'

I

şi preşcolară

Ac~~s la-Servicii \ roate

categ·o
- r-i-ile_ d
_e_ grup ţintă vizate
intervenţiile propuse prin SDL,
I definite conform Modelului cadru SOL

i pentru

·--·-··--··-·-··-··- ··+-- - ----·--- - Acces la servicii
Toate categoriile de grup ţintă vizate
pentru intervenţiile propuse prin SDL,
Comunitate
şi definite conform Modelului cadru SOL
imagine p_
ub_l_ic_ă·-t----Acces la servicii
Toate categorii!~ de grup ţintă vizate
- - - --·
pentru intervenţiile propuse prin SDL,
__
definite conform Modelului cadru SOL
Comunitate
şi Tinerii care au părăsit instituţiile de
imagine publică
rezidenţial

.
1.

I
!
j

,•
1

tîPl

!
1

Victime ale violenţei domestice şi familiile
cu risc de violenţă domestică, victime ale

I
·--·-····--·
traficului de persoan_e·· ---····---··---ÎS~-l-ca~pa~-·ş1-----~~ţi~ni - -p;,:;t~ . Corn-unitate
şi Toate categoriile
gruptintă Vizate
I
j reducerea
gradului
de imagine publică
pentru intervenţiile propuse prin SDL,
+infracţionalitate la nivelul zonelor
I definite conform Modelului cadru SOL
I
marginalizate
Programe
de
promovare
şi Comunitate şi T~ate~ategoriile de grup ţintă vizate
!
îmbunătăţire a imaginii publice a imagine publică I ~e~tru intervenţiile propuse prin SDL,
L__ comunităţii
... --·------~nite conform Mod_~!!!J!!i Cf?!!!!L~P.!:__ ____ J
*Legătura măsurilor cu obiectivele specifice se regăseşte în cuprinsul capitolului 6.2 .l .
I.

f16.
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6.1.2 Corelarea cu documentaţ iil e strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană
Prezentul subcapitol urmăreşte identificarea sinergiilor între Planul de Mobilitate Urbană
măsurile prevăzute

49

cu

spre implementare în teritoriul SDL. Astfel au fost identificate principalele

măsuri şi acţiuni specifice care vizează îndeosebi mobilitatea urbană (reabilitare de străzi

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice, zone verzi neamenajate,
terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale etc.), şi principalele obiective strategice incluse
în Planul de Mobilitate

Urbană .

Tabelul următor prezintă corelarea principalelor măsuri şi acţiuni specifice cu obiectivele
Urbană.

strategice ale Planului de Mobilitate

corelarea principalelor măsuri

Tabel nr. 11.

şi acţiuni

specifice ale SOL cu obiectivele strategice

ale Planului de Mobilitate Urbană

I "'1ărifri-

· /'.

Actiunrs1>~7ff{~}Jbsiilif;-·--·„---·--

-~-------'-+-"·'_:_, _··_
:.__· _·._

i

I Fluidizarea

şi

-----

obiective-;ti~t'eii·ie- â1ef'1anUlu-i'l

---- -·- ·-- ~= M4?bi~l~-~-t_?~Uţ,~~-nă.

. .

Reabilitarea/ asfaltarea străzilor în zona

I decongestionarea

Plumbuita, lacul Fundeni;

cetăţenii

! traficului rutier

Modernizarea

care le permit accesul la

J

mijloace

I

Baicului

şi

şi

numărului

j

Sporirea
public;

!

Construirea de
şi

pentru

zonele

li

au

opţiuni

de rute de

rentabilităţii

Extinderea

şi

destinaţii
"

ECONOMICA

transport1Îmbunătăţirea

parcări "Park and Ride".

de transport,

şi servicii _esenţiale;
EFICIENŢA

Plumbuita;

I
Realizarea

dezvoltarea parcului de

de transport,

I

.

ACCESIBILITATE - Asigură că toţi

-

eficienţei

şi

transportului

de

şi mărfuri ;

persoane

modernizarea sistemului de

CALITATEA MEDIULUI URBAN -

îmbunătăţirea

canalizare, a sistemului de alimentare cu

Creşterea atractivităţii şi calităţii

infrastructurii

apă,

mediului urban

tehnico-edilitare

naturale.

a sistemului de

distribuţie

a gazelor

cetăţenilor,
societăţii

6.1.3

Contribuţia măsurilor

şi

la proiectarea

unui mediu urban în beneficiul
economiei

şi

în general.

la ternele secundare FSE

Prezentul subcapitol îşi propune să pună în evidenţă contribuţia specifică pe care măsurile
dezvoltate în cadrul SDL o au la asigurarea

respectării

temelor secundare

prevăzute

în cadrul

Fondului Social European, aşa cu sunt acestea ilustrate în figura de mai jos.
Teme orizontale FSE
Figura nr. 19

Sursa: Anexa 1 - Model cadru Strategie de Dezvoltare Locală

o.g

Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea
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tranziţiei către

o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din
punctul de vedere al utilizării resurselor reprezintă unul dintre principalele obiective propuse de CE

A. Sprijinirea

prin intermediul Strategiei Europa 2020. Mai exact, este vizată decuplarea creşterii economice de
utilizarea resurselor
competitivităţii şi

8. Inovarea
comunităţi

a
şi

consumul de energie, precum

promovarea

socială

îmbunătăţiri

şi

este o

situaţiei

securităţii

soluţie

existente

şi

creşterea

reducerea emisiilor de C02,

energetice sporite.
nouă

structural
soluţie

scop nu este profitul unui grup de persoane

50

care produce

creşteri

a unor

societate în ansamblu,

şi

a

schimbări

calităţii vieţii

care a fost

sociale în sensul unor

pentru grupuri de indivizi,

difuzată şi adoptată şi

cărei

al

principal

.

C. Nediscriminarea. Conform Ordonanţei nr. 137/2000, prin discriminare se înţelege orice
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
socială,

categorie

necontagioasă,

convingeri,

sex,

handicap,

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei

de egalitate, a drepturilor omului

şi

a

libertăţilor

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social
vieţii

vârstă,

boală

cronica

infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu

care are ca scop sau efect restrângerea,
condiţii

sexuală,

orientare

şi

sau

exercitării,

în

fundamentale sau a drepturilor

cultural sau în orice alte domenii ale

publice.

Măsurile

propuse în cadrul SOL (subcapitolul 6.1.1) contribuie la una sau mai multe teme

secundare ale FSE, potrivit tabelului prezentat în continuare:

Tabel nr. 12.

I Fluidizarea,

Contribuţia măsurilor

propuse în cadrul SDL la temele secundare FSE

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din 1
1
I
punctul de vedere al utilizării resurselor
p!.-Egram~- eco!oglz~re--a-;onelm.-afectate de Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emis~
i
. depozitarea neconformă a deşeurilor
scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din I
i
j
punctu l de vedere al utilizării resurselor
Reabilitarea locuinţelor, sprijin -- pe~i:ru înscrierea Sprijinirea tranziţiei către ~~onomi; cu emisÎ;
acestora în registrul cadastral şi construirea de clădiri scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă di~
i sociale cu funcţiune multiplă
punctul de vedere al utilizării resurselor
! 5.
Extinderea, amenajarea şi întreţinerea spaţ11lor verzi şi a Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
spaţiilor de joacă pentru copii
~ scăzute de dioxid de carbon şi ef1c1enţă din
punctul de vedere al utilizăm resurselor
L~~----------- - ------------ - ~--~---~"""'~----------~------ '
l 6.
SpriJinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea Inovare socială
de noi locuri de muncă, inclusiv crearea întreprindenlori
,
sociale
1
Analiza periodică a cererii şi ofertei de muncă la nivel -lnovares-ocială
local şi intermediarea relaţ1llor dintre angajatori şi ~ediscriminare
I persoane fără loc de muncă
- ---~ ---8. ' Crearea unui Centru Comunitar Integrat la care să fie Inovare socială
!
' asigurat accesul tuturor rezidenţilor şi care să furnizeze Nediscriminare
I următoarele servicii/bunuri:
I
1
interconectarea

i traficului rutier
I

,

j

I

i

r-4-:-· I
I ,

f-:

!

r7:

---1

J

l

_rn

_ _ _ _ _ __

_

_ _

_ _ _ _ _ _ __

_ __

__ _

!

!1•••.

1' _-

1
1

L__
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I

personală şi profesională

I

servicii de consiliere
furnizarea gratuită a materialelor educaţionale '
pentru copiii care provin din familii cu posibilităţi

Inovaţia socială- o hartă tematică, Aura Matei, Institutul de Cer

{iulie-decembrie) pp. 86-107

Grupu de

Acţiune Locală

Sector 2

I

~"'""-'"--~·-~·
· ~-·-·· ~----~~.~~~'
/
l

rsa: Revista

Inovaţia Socială nr_ 2/2009

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita -

l
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I 10.

I

I
i 11.

!

î

r

I

Construire I înfiinţare şi dotare unităţi de învăţământ , Inovare socială
care să furnizeze inclusiv servicii de tip 1,Afterschool" şi Nediscriminare
pachetelor integrate pentru creşterea accesului ş1
participărn la educaţia timpurie I învătământ primar şi t
secundar
Programe
campanii de
a

i

1

şi

t

!
!

conştientizare populaţiei ş1 -~~-;,;re- soci~~-----------

de asigurare a unor

condiţii minime de sănătate şi ,

---------1
I

I

1

igienico-sanitare
I
1 12.
Programe de informare ş1 conştientizare a locuitorilor cu S prijinirea tranziţi ei către -;;--e;;nom;-zu emisii
privire la protecţia mediului şi salubritate
scăzute de dioxid de carbon ş 1 ef1C1enţă din
1
~
punctul de vedere al util i ză r ii resurselor
,
-~cţiuni sociale pentru integrarea în c~;unitat~---;- 1;:;-;;-~ar~a .s-ocială
persoanelor
aparţinând
populaţiei
minoritare/ Nediscriminare
grupurilor defavorizate
____ __
.
__
I 15. Campanii şi acţiuni pentru reducerea gradului de I Inovare socială
! _ 1 infracţ i on a litate la nivelul zonelor marginalizate
Nediscriminare - -- - - - - -- -- --1
[l.6.
Programe de promovare şi îmbunătăţire a imaginii Inovare socială
1
publice a comunităţii
---~N_e_d_is_c_ri_m_in_a_r_
e _ _ __ _ _ __ _ __ ~
* Potrivit i nstrucţiunilor cuprinse în Anexa 1 - Model cadru Strategie de Dezvoltare Loca l ă, în subcapitolul 6.1.3 sunt
prezentate doar acele măsuri care contribuie la una sau mai multe teme secundare FSE

------··----·-·-----1

l4.

l

!

6.1.4 Contribuţia

măsurilor

Temele orizontale sunt

la temele orizontale

priorităţi

agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene,

încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. În contextul utilizării
fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020, temele orizontale reunesc

următoarele

bază:
durabilă;

•

dezvoltarea

•

egalitatea de

Grupu de

şanse,

Acţiune Locală

non-discriminarea, eg

Sector 2

ei

şi bărbaţi.

principii de

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Dezvoltarea

durabilă

este definită ca dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi, fiind orientată în jurul
a trei dimensiuni majore: dezvoltarea economică, socială şi de mediu

Egalitatea de

şanse şi

non-discriminarea au la

51

.

bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei

persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială, sau etnică,
religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală

Prin egalitate de
capacităţilor,

şanse şi

de tratament între femei

Contribuţia măsurilor

SOL la temele orizontale este ilustrată în tabelul de mai jos:

Program de ecologizare
depozitarea neconformă a
Reabilitarea locuinţelor, spnJm

I

4,

I

r

i

se înţelege luarea în considerare a

53

Tabel nr. 13.

1

şi bărbaţi

nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi

tratamentul egal al acestora.

i

52

Contribuţia măsurilor

SOL la temele orizontale

J1

pentru

înscrierea ! Dezvoltaredurabilă ----------~- - --~--- ;
'

acestora în registrul cadastral şi construirea de clădiri

!

spaţiilor de joacă pentru copii

l

t

i s,-+~~~:~~ee~~:u~~ţ!~~~a:~l~~;~treţinerea spaţiilor verzi şi ah~volta-;:e-d~rabilă

r
,

6.

,

l

,.. „„ „„. ----

-·---------··1

:--J

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea Egalitatea . de
şanse, non-discriminarea, .,
de noi locuri de muncă, inclusiv crearea întreprinderilor ! egalitatea între femei şi bărbaţi
sociale
i
, , -·-·------- ----+----------------------------------------1
Analiza periodică a cererii şi ofertei de muncă la nivel ! Ega1'1tate-a
de
şanse, . non-discriminarea~
local şi intermediarea relaţiilor dintre angajatori şi I egalitatea între femei şi bărbaţi

I

!

I

1

-~---·-·

11

7.

I

I
L_

! 8.

persoane fără loc de_muncă
Crearea unui Centru Comunitar Integrat la care să fie
asigurat accesu l tuturor rezidenţilor şi care să furnizeze
următoarele servicii/bunuri:
servicii de consiliere personală şi profesională
furnizarea gratuită a materialelor educaţionale
pentru copiii care provin din familii cu posibilităţi
financiare reduse
consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru
obţinerea actelor de proprietate asupra locuinţelor
iniţiative de sprijinire a persoanelor din categorii
dezavantajate:
Frigider
Comunitar,
Şifonier
Comunitar sau Libraria Comunitară (colectare şi
distribuire a produselor "în surplus" ale populaţiei
sau operatorilor economici (ex. alimente, haine,
jucării, cărţi, rechizite, etc.) care pot fi donate)

-- ------„-------------~-

Egalitatea
de
şanse,
non-discriminarea, _
egalitatea între femei şi bărbaţi

cantină socială

pentru dezvoltarea abilităţilor şi
prsoanelor aflate în şomaj
servicii individualizate de integrare a şomerilor pe
piaţa muncii
servicii de formare nrr1t1>•:1nr1::i

programe

competenţelor

Ministerul Fondurilor Europene, Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, 2016, partea a a ll·a, p. 4
52
Ministerul Fondurilor Europene, Ghid privind integrarea t
elor orizontale· cadrul proiectelor finanţate din
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, 2016, partea
.4
53
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratam
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Grupu

e Acţiune Loca a Sector 2

I
i

j

I
I
J

;:,
1
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informative şi campanii pentru
nivelului de integrare a populaţiei
aparţinând grupurilor defavorizate
1servicii medicale de prim ajutor şi socio-medicale
! - servicii pentru prevenirea sergregării sociale şi
!
J
sporirea gradului de integrare a popula::1iei
•
1
f
defavorizate, etc.
I
19:···-TF>;.ograme de edu-caţ~/for;;,are
profe-~~n~ă- şi Egiîlitatea·--de--Şa~-s-e~-·-n-;;n-discriminarea~-1
evenimente
creşterea

I

I

L_

Iîncurajare a participării la învăţământ

~-

1
.-

I

înfiinţare şi

unităţi

I

_

-·

învăţămânTI,

egalitatea între femei

şi bărbaţi

·- - - - ··

şanse,

Construire I
dotare
de
Egalitatea
de
non-discriminarea,
1 care să furnizeze inclusiv servicii de tip „Afterschool" şi
egalitatea între femei şi bărbaţi
!
i
1 pachetelor
integrate pentru creşterea accesului şi
participării la educaţia timpurie I învătărnânt primar şi 1
if·-----~---·----·-·-·--····-·-··----·---···------·--···-···-·-·--·
i secundar
--·-----·-·--·-·····-··--·-·- -·····--·- ·---·-·-·I 12.
Programe de informare şi conştientizare a locuitorilor cu Dezvoltare durabilă
!
privire la protecţia mediului şi salubritate
Acţiuni sociale pentru integrarea în comunitate a Egalitatea
de
şanse,
non-discriminarea,
·
persoanelor
aparţinând
populaţiei
minoritare/ egalitatea între femei şi bărbaţi
;
grupurilor defavorizate
rlS. Campanii şi acţiuni pentru reducerea gradului de Egalitatea de şanse, non-discriminarea,

I

10.

i

•!_:···
....·

;

114.

l__ l!~fracţi~~~~~!~ la nivelul zeinelor margi_n...tl.!!~~-----+--"------··"-m_t..r_e___f__e_m__e_i1.-.--........!.-------···---·
I 16 I ~~~~~:er:eco~u~i~~~ovare şi ~mbunătăţ~~i~~~~.:i1~~::~::~:Jntr~~e~;~~~~ă-~~ţ~::~~::~i-=i=~:_j

4

* Potrivit instrucţiunilor cuprinse în Anexa 1 - Model cadru Strategie de Dezvoltare Locală, în subcapitolu l 6.1.4 sunt
prezentate doar acele măsuri care contribuie la una sau mai multe teme orizontale
6.1.5 Combaterea

segregării rezidenţiale

Prezentul subcapitol

urmăreşte

identificarea

activităţilor

prin care se vor evita riscurile

formării

unor noi zone segregate sau a segregării şcolare, în conformitatea cu principiile de non-segregare
şi

desegregare,

enunţate

prin ghidul elaborat de comisia

europeană

privind combaterea

segregării

teritoriale şi şcolare •
54

Conform

informaţiilor

următoarele condiţii:

din Anexa 1 - Model Cadrul SDL, o

zonă segregată îndeplineşte

concomitent

de structura vitală a oraşului, (ii) care oferă doar serviciÎ
locative; (iii) care este populată de o singură categorie de populaţie (iv) care prezintă un potenţial
redus de dezvoltare; (v) care depinde de un serviciu anume. Categoria zonelor segregate este
întâlnită

(i) o

zonă izolată

la nivelul teritoriului SDL, acestea îndeplinind toate criteriile

urmare este

necesară

introducerea de

măsuri şi acuţini

pentru prevenirea

antemenţionate,
şi

combaterea

drept

segregăriî

populaţiei.

Având în vedere principalele dimensiuni ale segregării întâlnite în România, Segregarea Şcolară şi
Segregarea

Rezidenţială, măsurile şi activităţile

propuse spre implementare

evitarea acestor riscuri, surpinzând aspecte precum situarea
etnică, sodală şi economică

a grupului

ţintă,

dar

geografică

şi activităţi

vizează

inclusiv

în teritoriu, componenta

de informare

şi

educare a a

grupulurilor ţintă.

Ghid adresat State/ar Membre pentru falasirea fondurilor structurale şi de inve 'ţii în combaterea segregării
teritoriale şi şea/are ~

54

http://ec.europa.eu/regional ...JJOlicy/sou rces/ docgener/info

Grupu de Acţiune Loca

ă

Sector 2

ic_gu idance _fiche _segregation _en .pdf
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În continuare sunt prezentate principalele activităţi de evitare a apariţiei segregării sociale în
teritoriul SDL, potrivit categoriilor de
infrastructură

măsuri

ce

urbană

de locuire, de mobilitatea

urmează

sau de

a fi implementate privind construirea de

educaţie.

Prin Centrul Comunitar Integrat vor fi oferite servicii de asistenţă în atragerea copiilor/tinerilor
către educaţiei,

dar

şi

instituţiilor educaţionale, urmărind

în selectarea

astfel reducerea

segregării

privind gradul de concentrare al copiilor ce fac parte din populaţii minoritare în şcoli/clase. Centrul
asistenţă

comunitar va suprinde diferite alte aspecte precum
activităţilor

sprijinirea

şi

prevenirea

actelor de proprietate,

să

introducerea unui pachet de servicii care

combaterea

segregării

populaţiei,

nivelului de acces a

populaţiilor

următoarele

prin

unităţile

evenimentelor informative în parteneriat cu
creşterea

obţinerea

de voluntariat sau furnizarea de servicii medicale de prim ajutor. De

urmărită

asemenea, este

în

minoritare la sistemele de

campaniilor privind unitatea în comunitate pe

bază

activităţi:

învăţământ şi unităţile

de

precădere

vizeze cu

organizarea

sanitare privind

educaţie şi sănătate; iniţierea

şi

de voluntariat, prin metode de colectare

distribuire a produselor "în surplus" (ex. donarea de rechizite, manuale, mâncare, haine) sau prin
gratuită

furnizarea

monitorizarea

meditaţii

de

activă

a

şi/sau

rechizite pentru elevii

performanţelor şcolare

şi

populaţia

defavorizaţă;

ale elevilor pentru preîntâmpinarea problemelor

sociale sau de segregare.
Construirea unei

gradiniţe şi

desegregare prin

creşterea

a unei

şcoli

profesionale în zona Baicului va facilita procesul de

nivelului de calificare a

populaţiei

şi

din areal, precum

prin atragerea

elevilor din zonele învecinate. În plus, implementarea unui program de dezvoltare a serviciilor de
tip "After School" pentru
includă

puţin

cel

recreative sau

unităţile

de

învăţământ

studiul unei limbi

activităţi

străine

de

din zonele Plumbuita

şi

să

Baicului, astfel încât

circulaţie internaţională, activităţi

şi

sportive

de divertisment, va fovoriza comuniunea copiilor/tinerilor din clase sociale

diferite.
Prin reabilitarea
parcului auto
învăţământ

şi

străzilor

de la nivelul zonelor Plumbuita

şi

introducerea unor programe de transport al elevilor

existente in apropriere, se

creează

premizele

locuinţe şi

către

şi

prin modernizarea

principalele

unităţi

privind

de

distanţa

majoritară . În plus, prin reabilitarea

reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare se

zonele defavorizate a operatorilor economici

către

şi

desegregării populaţiei

faţă de instituţiile de şcolarizare sau faţă de comunitatea

zonelor de

Baicului, precum

urmăreşte

inclusiv atragerea

diversificarea categoriilor de

rezidenţi

ai

rezultatele

şi

acestor zone.
6.1.6 Asigurarea

sustenabilităţii intervenţiei

Sustenabilitatea unei
efectele

intervenţii

obţinute, după

includerea unor
rezultatelor

DLRC constă în proprietatea acesteia de

a-şi menţine

încetarea perioadei de implementare. Acest lucru poate fi realizabil prin

activităţi

după

DLRC

în perioada de implementare a SDL, care

ce proiectul a fost finalizat sau care

să conducă

să

contribuie la valorificarea

la transferabilitatea rezultatelor

la nivel sectorial/regional/naţional sau către alte grupuri ţintă . De asemenea, sustenabilitatea unei
intervenţii

politicilor

DLRC poate fi

şi

asigurată

printr-o abordare

strategiilor locale, regionale sau

naţionale,

integrată

precum

şi

a

măsurilor

propuse în contextul

în cadrul legislativ.

Măsurile identificate la nivelul Strategiei qe Dezvoltare;{.ocală a Zonei Urbane Marginalizată
Grupul de Acţiune Locală Sector 2
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Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita
Baicului-Pantelimon-Plumbuita au fost formulate de către GAL pornind de la premisa necesităţii
dezvoltării

durabile a zonei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţii dezavantajate pe

termen lung, urmărind o abordare integrată a măsurilor şi obiectivelor propuse. În acest sens,
susţinute şi

rezultatele generate de implementarea Strategiei vor fi
lung, prin

următoarele acţiuni

derulate de

permanentă

1. Monitorizarea

către

şi

a gradului îndeplinire a obiectivelor propuse,

prin implementarea SOL; membrii GAL vor valida, aviza
comunităţii

acţiunile

2. Implicarea sectorului privat în

şi

GAL:

a rezultatelor

Strategiei, inclusiv prin consultarea

valorificate pe termen mediu

şi

aproba rezultatele imediate ale

marginalizate;

vizate de SOL, prin alocarea de

finanţări

actorilor

din mediul privat care vor crea locuri de muncă pentru persoanele adulte şomere sau
inactive

şi

prin

înfiinţarea

de întreprinderi sociale, care prin

natură prevăd

angajarea de

persoane defavorizate;
comunităţii

3. Implicarea

prin participarea

activităţile

în

voluntară

a

de

construcţie

rezidenţilor

de consolidare a zonei marginalizate,

activităţi

la

de amenajare

sociale, ecologizarea zonelor afectate de depozitarea
întreţinerea spaţiilor

peisagistică, acţiuni

neconformă

deşeurilor

a

şi

verzi.

4. Întocmirea şi respectarea unor planificări anuale privind acţiunile derulate în perioada
următoare

5. Implicarea

către

de

activă şi

GAL;
participarea

SOL, prin intermediul

comunităţii

activităţilor

pe tot parcursul perioadei de implementare a

de animare a teritoriului, respectiv prin organizarea de

campanii de informare a comunităţii cu privire la
de GAL la nivelul Zonei Urbane

Marginalizată

activităţile

care

valorifică

meseriile

şi următoare

finanţarea înfiinţări

6. Dezvoltarea sectorului economic la nivel local prin
producţie

curente

derulate

Baicului-Pantelimon-Plumbuita;

tradiţionale şi

cultura

locală

(ex.

unor

producţia

unităţi

de

de produse

tradiţionale şi meşteşuguri).
şi

7. Motivarea

responsabilizarea

conştientizare

gestionarea

şi

care

vizează

depozitarea

comunităţii

marginalizate prin campaniile de informare

promovarea stilului de
corespunzătoare

viaţă sănătos

în rândul

şi

comunităţii,

deşeurilor, conştientizarea importanţei

a

întocmirii şi legalizării actelor de proprietate/închiriere a imobilelor şi importanţa utilizării
transportului în comun
comunităţii

şi

a bicicletelor.

vor contribui la

menţinerea

Acţiunile

şi

de informare derulate în rândul

valorificarea rezultatelor generate de

implementarea SOL, prin comportamentul responsabil
comunitatea
8.

Creşterea

gradului de acces al

integrat, care va oferi
muncă,

şi

conştient

manifestat de

marginalizată.

de formare

populaţiei

comunităţii
profesională,

la servicii, prin

înfiinţarea

unui centru comunitar

servicii individualizate de integrare pe

piaţa forţei

servicii de consiliere, servicii sociale

şi

de

medicale,

programe de voluntariat pentru tinerii cu vârste sub 25 de ani, servicii gratuite de
consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru
locuinţelor şi

obţinerea

actelor de proprietate asupra

alte servicii care să contribuie la combaterea problemelor existente în

comunitate.
9. În cadrul GAL va fi angajat un facilitator, care va fi responsabil de animarea teritoriului şi
care va

deţine competenţele necesare'ţlentru

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

a

com~nica

eficient,

înţelege şi

pentru a

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita
mobiliza comunitatea.
10. Proiectele depuse şi selectate în cadrul SOL vor fi monitorizate în mod constant, atât în
perioada de implementare, cât

şi după;

în

situaţia

în care aceste proiecte

prezintă

aspecte

neconform sau nereguli în raport cu ghidul programului în cadrul căruia au fost depuse,
acestea vor primi

sancţiuni,

legislaţiei

conform

În acest sens.

11. Pentru a creşte valoarea centrului comunitar din perspectiva
coordona proiecte privind personalizarea
prin participarea

comunităţii

la

clădirii

activităţi

comunităţiî,

în care centrul îşi va

GAL va

desfăşura

susţine şi

activitatea,

de street art, realizate sub coordonarea unui

ONG.

12. În cadrul GAL vor fi angajaţi un manager şi un asistent de manager, care vor fi responsabili
cu furnizare de servicii comunităţii, în mod constant şi sistematic, În cooperare şi sub
instituţiilor

supravegherea
Forţei

Muncă

de

publice responsabile, cum ar fi

(AJOFM), Inspectoratul

Asistenţă Socială şi Protecţia

Agenţia Judeţeană

Şcolar Judeţean

(ISJ),

de Ocupare a

Direcţia Generală

de

Copilului (DGASPC), Direcţia de Sănătate Publică (DSP),

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ), Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS).
măsurilor

13. Corelarea

axate pe

zonă

campaniilor de informare, educare

cu cele de la nivel sectorial, prin intermediul

şi conştientizare

în rândul

comunităţii,

prin stabilirea

unor ţinte comune, precum:

o creşterea nivelului educaţional şi a nivelului de acces la educaţie;
o creşterea nivelului de acces şi ocupare pe piaţa muncii;
o stimularea iniţiativelor în mediul antreprenorial;
o creşterea gradului de prevenire, gestionare şi depozitare conformă a mediului;
o utilizarea optimă a infrastructurii;
o îmbunătăţirea stilului de viaţă şi adoptarea unei atitudini corecte faţă de sănătate
şi

Sustenabilitatea

serviciile medicale în rândul
intervenţiilor

prezentată şi explicată

6.2

Măsuri

şi

populaţiei;

proiectelor

finanţate

prin intermediul prezentei SOL este

în capitolul 6.3.

prioritare

6.2.1 Prioritizarea

măsurilor

Pentru atingerea celor 7 obiective specifice identificate la nivelul SDL a fost identificat un set de 16
măsuri

care

vizează

măsuri reflectă

principalele probleme ale teritoriului

în fapt

soluţii

propuse de comunitate

şi

şi comunităţii

de

cuprinse în ZUM. Aceste

experţii implicaţi

în elaborarea SOL

pentru soluţionarea problemelor identificate la nivelul teritoriului SOL, care influenţează negativ şi
întârzie procesul de integrare a ZUM . Lista de

măsuri

a fost

prezentată şi discutată

în cadrul

întâlnirilor Comitetului Director al GAL Sectorul 2. În urma discuţiilor din reprezentanţii CD GAL şi
experţii

fiecare

care au elaborat SDL a fost
măsură identificată
şi

aplicabilitate
responsabili

şi

stabilită

perioada, ordinea

şi

sursele de

finanţare

pentru

în cadrul capitolului 6.1.1. Pentru a asigura un grad cât mai ridicat de

practicalitate a propunerilor discutate, pentru fiecare

măsură

au fost

termene de realizare.

Măsurile sunt diferenţiate în funcţie de gradul d\ prioritate pe pază de scală de culori:
Grupul de Acţiune Local~ Sector 2

stabiliţi

Strategia de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Măsură
Măsură
Măsură

cu prioritate ridicată
cu prioritate medie
cu prioritate redusă

Tabel nr. 14.

1.
Fluidizarea, l
interconectarea
şi !
decongestionarea traficului

Prioritizarea măsurilor incluse în SOL

(2)

A.P.L.

2021

(1)

A.P.L.

2021

(2)

A.P.L.

2023

(2)

A.P.L

2020

A.P.l.

2023

şi

Realizarea

tehnico-

de ecologizare a
afectate
de
neconformă a
locuinţelor,

S.P.

(4)
crearea
sociale
7. Analiza periodică a cererii
şi ofertei de muncă la nivel
local
şi
intermediarea
relaţiilor dintre angajatori şi
persoane fără loc de muncă
8. Crearea unui Centru
Comunitar Integrat (CCI) la
care să fie asigurat accesul
tuturor rezidenţilor şi care

I

(4)

I

S.C.

S.C.

A.P.L.

s.c.
A.P.L.

2021

anual
începând
cu 2019

2020

următoarele

consiliere
personală şi profesională

(6)

s.c.
A.P.L.
CCI

furnizarea gratuită a
materialelor educaţionale
pentru copiii care provin din
familii
cu
posibilităţi
financiare reduse

continuu

s.c.

după

A.P.L.

înfiinţare

CCI
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c. consiliere în vederea
întocmirii dosarului pentru
obţinerea
actelor
de
proprietate
asupra

continuu

S.C.
A.P.L.

după
înfiinţare

CCI

iniţiative de colectare şi
distribuire a produselor "în
surplus" ale populaţiei sau
operatorilor economici (ex.
alimente, haine, iucarn,
cărţi, rechizite, etc.)
care
fi donate

continuu

S.C.

după
înfiinţare

CCI
continuu

A.P.L.

după

înfiinţare

CCI

programe
pentru
dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor persoanelor
aflate În
g. servicii individualizate de
integrare a şomerilor pe
piaţa muncii
de

s.c.

S.C.

formare

s.c.
continuu

s.c.

după

A.P.L.

înfiinţare

CCI
continuu

s.c.

după

A.P.L.

înfiinţare

continuu

s.c.

«•-• •««•+·--

Programe
educaţie/formare
profesională şi

încurajare a

participării la învăţământ
10. Construire I înfiinţare şi
dotare
unităţi
de
Învăţământ,
care
să
furnizeze inclusiv servicii de
tip
„Afterschool"
şi
pachetelor integrate pentru
creşterea
accesului
şi
participării
la
educaţia
timpurie
I învătământ
primar şi secundar

după
înfiinţare

(5)

S.C.
S.P.

CCI

2023

A.P.L.

(5)

s.c.
S.P.

2021
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LM
I

i 11. Pr.og;:-a~;-Şicampanii de
j conştientizare a populaţiei

j şi

s.c.

asigurare a unor
condiţii minime de sănătate
igienico-sanitare
J 12:-Programe de info~·mare
şi
conştientizare
a
j locuitorilor
cu privire la
I protecţia
mediului
şi
I salubritate
! 13.
Promovarea
şi
organizarea de evenimente
culturale la nivel local

i
Ll_i

de

!

s.c.
(6)

'1 14.

ZUM

s.c.

i

(7)

A.P.L.
ZUM

(7)

A.P.L.
ZUM

să

s.c.
(7)

2023

integrată

asigure abordarea

al municipiului

2021

A.P.L.
S.P.
ZUM

Un element definitoriu al prezentei Strategii de Dezvoltare
care

2023

s.c.

16. Programe de promovare
şi îmbunătăţire a imaginii
publice a comunităţii

acţiune

2023

S.P.

·-

Acţiuni, sociale ~entru
integrarea m comunitate a
I persoanelor
aparţinând
populaţiei
minoritare/
I grupurilor defavorizate
15. Campanii şi acţiuni
pentru reducerea gradului ,
de
infracţionalitate
la
nivelul
zonelor

6.2.2 Abordarea

A.P.L.

(6)

I

.

2021

A.P.L.
ZUM

s.c.

I

Ir--------:---·

2023

AP. L.

Bucureşti

ce

integrată

prezintă

Locală

este delimitarea unui plan de

a trei zone distincte încadrate pe teritoriul Sectorului 2

o serie de probleme comune,

identificate în anexa 17 a strategiei. Planul de

acţiune

aşa

al strategiei cuprinde 16

cum sunt acestea
măsuri

corelate cu

cele 7 obiective specifice definite în capitolul 5. În anexa 18 este prezentată în detaliu
corespondenţa existentă

se pot extrage

măsuri şi

între aceste

următoarele

teritoriul SOL Analizând tabelul inclus în anexa 18

concluzii legate de caracterul integrat al strategiei la nivelul teritoriului

SOL:

12 măsuri sunt relevante pentru toate ZUM identificate în SOL (dintre aceste, 8 măsuri
sunt relevante inclusiv pentru zonele distincte situate în proximitatea ZUM validate în
zonele Baicului, Plumbuita, Pantelimon).
măsuri

4

sunt relevante doar pentru ZUM validate în zonele Baicului

şi

Plumbuita.

Se poate observa faptul că nicio măsură definită în cadrul prezentei SOL nu abordează o singură
zona ZUM sau un singur areal (Baîcului
coerenţa

planului de

integrată

acţiune

Plumbuita / Pantelimon), acest fapt demonstrând

cu problemele identificate, respectiv abordarea

a măsurilor propuse pentru

soluţionarea

Lista de

măsuri cuprinsă

în planul de

Grupu

e Acţiune

Sector 2

Locală

I

echilibrată

şi

acestora.

acţiune răspunde

la n

oile

şi

problemele

comunităţii, aşa
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cum au fost acestea identificate
situaţii

şi

descrise în anexele

şi

capitolele anterioare ale SDL. Anumite

identificate ca probleme, există însă de foarte mult timp în zonele analizate la nivelul SDL,

acestea fiind acceptate
adânceşte

soluţionate

rezultate intangibile, ci
categorii de

percepute de

populaţie

ca o stare de fapt,

comunităţii şi disparităţile

segregarea

probleme nu pot fi

şi

necesită

doar prin

măsuri

deşi

perpetuarea acestora

de dezvoltare a acestor teritorii. Astfel de

legate de

stabilirea unui plan de

infrastructură

intervenţii

care

să

sau doar prin

acţiuni

cu

îmbine cu succes ambele

acţiuni.

Caracterul multisectorial al măsurilor incluse în strategie poate fi analizat în detaliu în anexa 19. În
baza informaţiilor cuprinse în respectiva anexa, au fost identificate trei măsuri (3. Program de
ecologizare a zonelor afectate de depozitarea

neconformă

a

deşeurilor;

8. Crearea unui Centru

Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat accesul tuturor rezidenţilor; 15. Campanii şi acţiuni
pentru reducerea gradului de infracţionalitate la nivelul zonelor marginalizate) cu caracter
multisectorial care

abordează

depozitarea improprie a
facilităţi

probleme fundamentale ale zonei urbane marginalizate, respectiv

deşeurilor şi

impactul negativ asupra mediului

integrate de furnizare a serviciilor sociale

defavorizate. Restul
intangibile; aceste
finanţabile

măsurilor

măsuri

din FEDR

şi

şi

înconjurător şi

de sprijin a persoanelor încadrate în categorii

au un caracter unisectorial abordând fie

unisectoriale sunt

însă

lipsa unor

complementare

şi asigură

investiţii

tangibile, fie

integrarea

investiţiilor

FSE. Gradul de complementaritate al acestora este analiza în tabelul

următor:

Grad ridicat de complementaritate
Grad mediu de complementaritate
Grad scăzut de complementaritate
Figura nr. 20

1.
Fluidizarea,
interconectarea şi
decongestionarea
traficului rutier

intangibile

Măsuri

tangibile
iniţiativelor

antreprenoriale
pentru
crearea de noi locuri de
muncă, inclusiv crearea
întreprinderilor sociale
7. Analiza periodică a
cererii şi ofertei de muncă
la
nivel
local
şi
intermediarea
relaţiilor
dintre
angajatori
şi
persoane fără loc de
muncă

Programe

educaţie/formare
profesională şi

a

încurajare
la

participării

învăţământ

investiţiile finanţabile

--·-··-----·-·-···1-----::;-rI

Măsuri

9.

Complementaritatea între

--,------·-I

Reabilitarea ' 5. Extinderea, I
îmbunătăţirea
locuinţelor,
sprijin amenajarea şi ·1
1
infrastructurii
pentru
înscrierea întreţinerea
i
tehnico-edilitare,
acestora
în
registrul . spaţiilor verzi '
inclusiv
asigurarea · cadastral şi construirea şi a spaţiîlor de
accesului la surse de de clădiri sociale cu joacă pentru
a ă otabilă
·
lă
copii
2.

Realizarea

şi

1 4.

I
I

I

din FSE şi FEDR

I
l
J!
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Măsuri

intangibile

----:?-

1.
Fluidizarea,
interconectarea ş i
decongestionarea
traficului rutier

Măsuri

2.
Realizare;-J
şi 4.
.
îmbunătăţirea
locuinţelor,
infrastructurii
tehnico-edilitare,

pentru
acestora

Reabili-tarea T5. Extinder;~
sprijin amenajarea şi
înscrierea I întreţinerea
în
registru l spaţiilor verzi

I

şi

inclu.s..i•. v. . asigur.areal cadastral
construirea
accesului la surse de de clădiri sociale cu
' apă p9Jal;lilă . ..
funcţiune multi lă

tangibile

I şi a spaţiilor
de
pentru
joacă

! 10. Construire / înfiinţa re

i şi

unităţi

dotare

de
care
să
! furnizeze inclusiv servici i
i de tip „Afterschool " şi
pa chetelor
integrate
I pentru creşterea accesului
J şi
participării la educaţia
I timpurie I invătământ
primar şi secundar
i 11. Programe şi campanii
de
conştientizare
a
! populaţiei şi de asigurare
a unor condiţii minime de
sănătate
şi
\ sanitare
12.
Programe
informare

I învăţământ ,

I
I

I

!
I

r

I conştientizare

locuitorilor cu privire
protecţia
mediului
salubritate
I 13.
Promovare~
organizarea
evenimente culturale
nivel local
14. Acţiuni sociale pentru
integrarea în comunitate a
persoanelor
aparţinând
i populaţiei
minoritare/
~ grupurilor defavorizate
: 16.
Programe
de
! promovare
j îmbunătăţire a imagm11
!_publice a comunităţ ii

I

I

I

6.3 Lista
Din

indicativă

măsurile

intervenţii

de

intervenţii

prioritizate în cadrul capitolului 6.2.1, C.D. al GAL Sector 2 a decis lista

pe baza

căreia

finanţare

va dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU pe care

depună

spre

a-li-a.

Problemele identificate la nivelul ZUM sunt variate

doreşte conştientizarea şi

comunicarea acestor probleme

implementarea unui set de
toate acestea, este

intervenţii

care

cunoscută şi asumată

Grupul de Acţiune locală Sector 2

să

către

selectată

le

în etapa

complexe; prin prezenta SDL se
publicul larg şi

instituţiile

contribuie la dezvoltarea acestor

necesitatea

de

intenţionează să

în etapa III a mecanismului DLRC, în cazul în care SOL este
şi

indicativă

limitării intervenţiilor

publice

comunităţi.

şi

Cu

propuse la bugetul
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maxim al SOL. În acest sens, intervenţiile propuse au fost selectate astfel încât impactul produs de
să

acestea

asigure o fundamentare a viitoarelor

SDL, iar efectele înregistrate
de

bază

ale

să

din ZUM.

indicativă

intervenţii selectată

de

complementare implementate pe teritoriul

asigure cadrul necesar pentru

comunităţilor

Astfel, lista

măsuri

soluţionarea

Fluidizarea,

interconectarea

2.

şi

Realizarea

infrastructurii

şi

Replanificarea

asigurată

transport ai

călătorilor

îmbunătăţirea

să

staţiilor

fie

încât

tehnico-edilitare,

nevoilor
Locală

a

următoarea:

Lista de intervenţii definite în cadrul SOL

Tabel nr. 15.

decongestionarea traficului rutier

şi

în cadrul prezentei Strategii de Dezvoltare

Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita, este

1.

problemelor

diferitelor mijloace de transport public astfel

integrarea acestora pentru reducerea timpilor de

Amenajarea unor surse de apă

potabilă

în

comunităţile

marginalizate,

în special în cartierele cu case sau imobile improvizate, din zona Plumbuita

inclusiv asigurarea accesului la surse
Iniţiative
neconformă

a

specializaţi şi

de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea
deşeurilor

Construirea unei
înscrierea acestora în registrul

Desfăşurarea

proprietate
şi

amenajarea
spaţiilor

spaţiilor

verzi

şi

a

deşeurilor

de

către

furnizori

clădiri

sociale cu

funcţiune multiplă

(inclusiv

locuinţe

sodale pentru persoanele cu venituri reduse)

clădiri

întreţinerea

(colectarea

salubrizarea zonelor)

şi

unor programe de sprijinire a

obţinerii

de acte de

acte de identitate

Amenajarea de locuri de
şi/sau întreţinerea

joacă

pentru copii (inclusiv cu

zonă

verde)

acestora, în mod echilibrat la nivelul zonelor

de joacă pentru copii
iniţiativelor

Sprijinirea

antreprenoriale pentru crearea de noi
locuri de

muncă,

inclusiv crearea

care

sprijină

muncii a persoanelor aflate în risc de

sărărcie

Crearea de întreprinderi sodale
ocuparea
şi

şi inserţia

excluziune

pe

piaţa

şi

de economie

socială

socială

întreprinderilor sociale
7. Analiza
de

periodică

muncă

intermediarea
angajatori

şi

la

a cererii

şi

nivel

local

relaţiilor

persoane

fără

ofertei
şi

Servicii
persoane

fără

şi

programe de intermediere a

loc de

muncă

dintre
loc de

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

li

rz

relaţiilor

dintre angajatori

şi
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Construcţia/înfiinţarea şi dotarea unui Centru Comunitar Integrat

Integrat (CCI) la care să fie asigurat
accesul tuturor

rezidenţilor şi

care

să

(CCI) în teritoriul ZUM, care să ofere rezidenţilor accesul la următoarele
şi

servicii

bunuri:

a. servicii de consiliere personală şi profesională;

furnizeze servicii/bunuri

b. furnizarea

gratuită

educaţionale

a materialelor

pentru copiii care

provin din familii cu posib i lităţi financiare reduse;
c. consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru
de proprietate asupra

locuinţelor şi

obţinerea

actelor

importanţa

consilere privind

întocmirii şi legalizării actelor de proprietate/închiriere a imobilelor;
d.

iniţiative

populaţiei
cărţi,

e.

şi

de colectare

distribuire a produselor "în surplus" ale
jucării,

sau operatorilor economici (ex. alimente, haine,

rechizite, etc.) care pot fi donate;

cantină socială;

f.

programe

pentru

persoanelor aflate în

abilităţilor

dezvoltarea

şi

competenţelor

şomaj;

g. servicii individualizate de integrare a şomerilor pe
h. servicii de formare

i.evenimente informative
integrare a populaţiei

piaţa

muncii;

profesională;
şi

campanii pentru

aparţinând

j.servicii medicale de prim ajutor
k. servicii pentru prevenirea

creşterea

nivelului de

grupurilor defavorizate;
şi

servicii socio-medicale;

segregării

sociale

şi

sporirea gradului de

integrare a populaţiei defavorizate.
1 9.

j

Programe de

profesională

Derularea de programe care

şi

încurajare

a

în domenii specifice, în

funcţie

··-·----·-----·-··
vizează

dobândirea de

de nevoile de pe

piaţa

calificări

practice

muncii din Sectorul 2

i participării la învăţământ

' 10.
!j

·---,„--·~-·-"--'"'--·-~~-„-~-------'" -'--~--·-·----~--~-~~·------------<

Construire / înfiinţare şi dotare

unităţi

învăţământ,

de

furnizeze

inclusiv

I „Afterschool"
\ pentru

servicii

care

să

de

tip

şi

pachetelor integrate
creşterea
accesului
şi

i participării la educaţia timpurie
• t .
.
d
i •mvawt"aman
primar ş1 secun ar
!

I

conştientizare a populaţiei şi

de

l

Modernizarea

spaţiilor

desfăşurarea activităţilor

din unităţile de învăţământ existente pentru
de laborator şi dotarea acestora cu echipamente

adecvate
Furnizarea de servicii de tip "Afterschool" (care

să includă

cel

puţin

studiul unei limbi străine de circulaţie internaţională; activităţi sportive şi
recreative; activităţi de divertisment prin care să se stimuleze gândirea
acordarea de pachete integrate pentru stimularea accesului şi

creativă) şi
participării

la

educaţia timpurie/învăţământ

primar şi secundar

!iLJ.~~grame -şi- ca~p~nii-d-;··--.-·- lmpÎementa-~;;~ de programeŞif;,;-~iza~;~ servicii soci~le, ~edic~~-

1

: asigurare a unor

condiţii

minime de

j sănătate şi igienico-sanitare

şi medico-sociale integrate pentru populaţia din zona Baicului-PantelimonPlumbuita, inclusiv campanii de

conştientizare

cu privire la

modalităţile

de

prevenire a apariţiei şi răspândirii bolilor, consilierea grupurilor vulnerabile

I

cu privire la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele

II

care nu sunt incluse în sistemul

asigurărilor sociale de sănătate, campanii

k - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - · d e informare privind igiena, educa_tia sexuală şi planificarea familială etc.

112.

Programe

1 conştientizare

de

informare

şi

a locuitorilor cu privire

!la protecţia mediului şi salubritate
! 13.
i

Acţiuni

sociale pentru integrarea

comunitate

I aparţinând

a

persoanelor

Organizarea unor campanii de informare, educare

privind prevenirea

Promovarea şi organizarea de

evenimente culturale la nivel local

14.
I în

·

gestionării şi depozitării

şi conştientizare

neconforme a deşeurilor

Organizarea de evenimente culturale în aer liber, cu caracter gratuit,
adresate
·

comunităţii locale

Organizarea campanii sociale

şi

de voluntariat care

să

asigure

implicarea locuitorilor de diferite etnii şî culturi, inclusiv a grupurilor

populaţiei minoritare/ defavorizate

Lgrupurilor defavorizate
Grupul de Acţiune Locală Sector 2

----··___

l_,____Lj_ __

--- -·--------------

90
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15.

Campanii

pentru

1reducerea

gradului

infracţionalitate

de

Introducerea unui sistem de monitorizare şi supraveghere video în ,;

·

zona Pantelimon

sa~Î~fiinţareă- unui baze cu act~ltăţt·~p;;-~ti~; ~-~- ~cces I
marginalizate
gratuit pentru populaţie, în vederea diversificării opţiunilor de petrecere a li
timpului liber
·- - ----- --------- - ------------------------ -----;
116. Programe de promovare şi
Realizarea şi promovarea de evenimente şi scurt-metraje în zonele

l
1

1

la nivelul zonelor

.

Construirea

îmbun~t~ţ.'.~e a imaginii publice a

Baicului,

comunitaţu

minorităţilor

Intervenţiile

Plumbuita,

moştenirea

privind

- - - - -- - - --·--

culturală

a

-- - -----

propuse în lista indicativă de intervenţii răspund nevoilor de dezvoltare identificate

soluţionarea

pentru

Pantelimon şi
din zonă .

problemelor ZUM vizate prin SOL, referitoare la principalele teme vizate,

respectiv Infrastructură, Mobilitate urbană şi locuire, Spaţii publice urbane, Ocupare, Educaţie,
Acces la servicii, Comunitate şi imagine publică. Lista indicative de intervenţii propusă în cadrul
prezentei SOL este coerentă cu activităţile eligibile finanţate din POCU (AP 5, Obiectivul specific
5.1) şi cu cele din POR (AP 9, Obiectivul specific 9.1.).
Ca urmare a

intervenţiilor

success care

să

propuse, se

doreşte

se adreseze unui grup

ţintă

dezvoltarea

şi

implementarea unor proiecte de

reprezentativ pentru teritoriul ZUM,

urmărind

atingerea sau chiar depăşirea ţintelor propuse pentru indicatorii POCU, POR şi specifici ai SOL
detaliaţi

în capitolul 7 din prezentul document.

Intervenţiile

propuse pot fi finanţate atât prin POR (AP 9) sau prin POCU (AP 5), iar bugetul

disponibil pentru implementarea prezentei SOL este de 3.500.000 Euro, având în vedere
încadrarea zonei

urbană marginalizată

vizate Într-o regiune mai

dezvoltată şi

corelarea sa cu

indicatorii POCU definiţi. În construirea bugetului pentru SOL şi a listei de intervenţii propuse a fi
finanţate,

au fost luate în considerare

Intervenţiile

•

integrată,

urmăroarele

aspecte:

POR/POCU propuse în cadrul listei indicative de intervenţii au o abordare

în sensul

asigurării

complementarităţii

investiţiilor

infrastructură,

în

prin

proiectele POR şi a intervenţiilor soft, prin proiectele POCU.
Intervenţiile

•

măsuri

În funcţie de nevoile grupurilor ţintă vizate}, în sensul abordării a cel puţin două

domenii de
discriminării

Proiectele

intervenţie (educaţie,

ocupare, servicii sociale,

asistenţă socială,

combaterea

etc.) .

propuse

sustenabilităţii

şansele

care vor fi finanţate din POCU vizează acţiuni integrate (pachete integrate de

spre

finanţare

prevăd

asumarea

responsabilităţii

serviciilor dezvoltate etc. Metodele prin care GAL Sector 2

îşi

pentru

asigurarea

propune

să crească

de sustenabilitate a intervenţiilor propuse în cadrul listei indicative de intervenţii au în

vedere următoarele:
•

GAL-ul va include între criteriile de selecţie a proiectelor (din etapa III) un criteriu conform
căruia organizaţia

care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu
doar experienţă în domeniu, ci şi în lucrul cu grupurile ţintă. Astfel, vor primi punctaj
suplimentar organizaţiile care în ultimele 24 luni au înfiinţat mai multe locuri de muncă pe
care au angajat şi reţinut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce
reprezintă grupuri ţintă.

•

GAL-ul va include între criteriile de selec~e a pro. iectelor (din etapa III) un criteriu conform
căruia acordă puncte suplimentare\~rşa.ng.-ţ~or care prin aplicaţie preiau

Grupul de Acţiune Locală Sector 2
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responsabilitatea sustenabilităţii, din fonduri proprii, pentru o
după încheierea perioadei de finanţare prin DLRC.

puţin

de cel

12 luni

GAL-ul sau anumiţi membri GAL îşi asumă responsabilitatea introducerii unor criterii care
sa asigure sustenabilitatea activităţii demarate prin proiect pentru cel puţin 12 luni după
încheierea perioadei de finanţare prin OLRC.

•

intervenţiile

Pentru

beneficiază

care

finanţare

propuse spre

din POCU, minimum 50% din grupul tinta (persoanele
să

de servicii integrate) sunt propuse

subvenţionarea

ucenicie, stagii,

locurilor de

muncă,

beneficieze de

formare

Pentru proiectele POCU aferente listei indicative de
ţintă

perioadă

profesională,

intervenţii asociată

măsuri

de ocupare (ex.

antreprenoriat etc.).
SOL, din totalul grupului

sprijinit (roma şi non-roma), persoanele care au domiciliul/locuiesc în ZUM vor reprezenta un
puţin

procent cel
(ZUM

şi

Intervenţiile

populaţiei

egal cu ponderea locuitorilor din ZUM în totalul

din teritoriul SOL

urbană funcţională).

zona

POR din cadrul strategiei

vizează

cel

puţin două

din tipurile de

acţiuni finanţabile

prin

POR 2014-2020 (un proiect în infrastructura de locuire şi un proiect de reabilitare/modernizare a
unui

centru

comunitar

intervenţiilor, fişele
intervenţie

intervenţii,

de

Informaţii

medico-social).
ţintă

grupurile

vizate

şi

sunt prezentate În detaliu în cuprinsul Anexelor 20

şi

7. Monitorizare
7.1 Monitorizarea
Rezultatul

integrat

şi

şi

comunităţilor

complementaritatea

bugetele propuse pentru fiecare
21.

evaluare

evaluarea

continuă

măsurilor

impactul

şi

despre

propuse prin intermediul acestei SDL pentru sprijinirea

marginalizate din ZUM delimitat În cadrul Sectorului 2 al Municipiului

fi monitorizate

şi

evaluate pe întreaga

durată

Bucureşti

de implementare a SOL Monitorizarea

şi

vor

evaluarea

SOL va presupune integrarea a două abordări, asigurându-se astfel un grad ridicat de coerenţă
între cerinţele specifice de raportare în cadrul programelor ce vor asigura finanţarea intervenţiilor
şi

induse în strategie

realitatea

existentă

în teritoriu. Prima abordare

propusă

presupune

monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei prin intermediul definirii şi cuantificării unor
indicatori de realizare
selecţia

de rezultat, conform

Strategiilor de Dezvoltare

abordare
esenţial

propusă

Locală

orientărilor

presupune monitorizarea SOL cu participarea

bazate pe

Prima abordare

furnizate de Ghidul pentru depunerea

interacţiunea directă

menţionată

cuantificarea

şi

este

legată

şi

- Etapa a li-a a mecanismului OLRC. Cea de-a doua

al locuitorilor din ZUM în asigurarea succesului

recomandări

r

şi

cu

comunităţii,

intervenţiilor şi

activităţile

organizate

şi

având în vedere rolul

în furnizarea unor opinii

şi

serviciile furnizate.

de:

monitorizarea indicatorilor POR

valorile ţintă stabilite pentru aceşti indicatori sunt

şi
55

POCU

definiţi

în cadrul acestui SOL;

:

ss Ţintele indicatorilor au fost stabilite în corespondenţă cu bugetul SOL prezeptat în capitolul 8 şi respectă indicaţiile
cuprinse în Anexa 1 la Ghidul Specific privind depunerea ~ s~lecţia Striltegfilor de Dezvoltare Locală, etapa a li-a a

mecanismului DLRC.

Grupul

de Acţiune Locală Sector 2

ii,,_,

'-1;
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Tabel nr. 16.

Indicatori POCU

şi

POR asumaţi prin SDL

420 persoane din comunităţile marginalizate aflate În risc de sărăcie şi excluziune
socială care beneficiază de servicii integrate, din care:
o 205 Roma

10 servicii la nivelul
marginalizate aflate în risc de
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care:
o Servicii medicale: 2
Servicii sociale: 5
O
Servicii cnr1n-rn<>n

sărăcie şi

POCU

210 persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială care dobândesc o calificare, la Încetarea calităţii de participant, din care:
o
102 Roma
105 persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie
care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară
independentă, la încetarea calităţii de participant, din care:
o 25 Roma

şi

socială

7 servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială funcţionale, din care:
Servicii medicale: 1

Realizare

Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii int<><•r:>t<>
de dezvoltare locală (1S46): 124.931 (14.909 - zona Baicului; 86.377 23.645 - zona
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele

POR

Realizare

Realizare

6
în zonele urbane
2
risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate
direct de către AM

urbane: 315

'r

Cuantificarea indicatorilor de rezultat (outcome) proprii ai SOL; valorile acestora sunt
definite şi prezentate în capitolul 7.2. şi în anexa 22 la SOL

Cea de-a doua abordare menţionată va presupune implementarea a două tipuri de acţiuni/măsuri
la nivelul

comunităţii

organizate de

către

GAL Sectorul 2,

după

cum

urmează:

{1) Cutia cetăţeanului: Vor fi plasate 3 cutii de sugestii şi reclamaţii în comunitate : 1 în zona
Baicului, 1 în zona Plumbuita, 1 în zona Pantelimon. Fadlitatorul comunitar va colecta
mesajele primite de la
împreună

marginalizate. Acestea vor fi analizate

cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât în

pentru comunitate, cât
măsurile

rezidenţii comunităţii

necesare de

şi

în

şedinţele

şedinţele

publice

lunare ale Comitetului Director, pentru a se lua

soluţionare.

(2) Micul cetăţean: Vor fi încheiate protocoale/acorduri de colaborare cu cel puţin 1 instituţie
de învăţământ din fiecare zonă vizată de SDL În cadrul orelor de dirigenţie, copiii vor primi
chestionare pe care le vor completa

acasă împreună

cu

părinţii.

Datele culese vor releva

gradul de cunoaştere despre intervenţiile realizate în comunitate, precum şi satisfacţia
referitoare la aceste
care

împreună

şedinţele

intervenţii.

Chestionarele vor fi înmânate facilitatorului comunitar

cu personalul GAL le vor analiza. Rezultatele vor fi prezentate atât în

publice pentru comunitate, cât şi în şedinţele lrare ale Comitetului Director,

pentru a se lua

măsurile corespunzătoare.

Grupul de Acţiune Loca IM Sector 2
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Monitorizarea şi evaluarea SDL va fi realizată la finalul fiecărui an calendaristic de către personalul
GAL, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul Comitetului Director al GAL de către managerul GAL
Personalul GAL va completa anual un Raport de monitorizare
conţinutul

şi

evaluare a SDL Structura

şi

Raportului anual de monitorizare şi evaluare a SOL vor fi supuse aprobării Comitetului

Director al GAL Monitorizarea şi evaluarea vor viza atât eficacitatea SOL (gradul de atingere al
indicatorilor şi al ţintelor asumate), cât şi planul financiar al SOL (sumele contractate, sumele
rambursate).
Pentru monitorizarea şi evaluarea SOL, personalul GAL va crea şi actualiza constant o bază de date
a proiectelor depuse, selectate, contractate, în implementare, finalizate şi reziliate în cadrul SDL
Principalele informaţii care vor fi cuprinse în baza de date se referă la: datele de contact ale
beneficiarului (denumire, date juridice de identificare, adresa sediului, număr de telefon, e-mail),
zona vizată de proiect de pe teritoriul SDL, data depunerii cererii de finanţare, data
contractării/respingerii

cererii de finanţare, data demarării proiectului, durata de implementare a

proiectului, bugetul total al proiectului şi divizarea acestuia în funcţie de sursele de finanţare
(POCU, POR, buget de stat, contribuţie proprie a beneficiarului), indicatorii asumaţi prin proiect valori iniţiale şi valori atinse, valoarea sumelor solicitate la rambursare/plată, valoarea sumelor
plătite,

statusul proiectului (în evaluare, în contractare, respins în etapa de evaluare, în

implementare, finalizat, reziliat).
Fiecare cerere de finanţare depusă în cadrul SDL va furniza informaţii privind valoarea indicatorilor
POCU, POR şi proprii SOL atinse prin respectivul proiect. Solicitările de raportare a indicatorilor vor
fi diferenţiate în funcţie de sursa de finanţare a proiectului şi obiectivul specific al SDL în care se
înscrie respectivul proiect. O dată cu cererea finală de rambursare, beneficiarii proiectelor vor
transmite un tabel centralizator cuprinzând valorile finale ale indicatorilor atinşi prin proiect.
7.2. Evaluarea de impact
Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare este
corespunzător

condiţionată

de

existenţa

unui proces

de evaluare a rezultatelor obţinute, care să permită verificarea progresului

înregistrat în raport cu rezultatele aşteptate până la un moment dat, dar şi ajustarea şi
armonizarea acţiunilor strategice planificate în conformitate cu noile evoluţii ale contextului
general şi nevoile locale care derivă din acestea.
Prezenta metodologie de evaluare a strategiei propune utilizarea unui set de indicatori de rezultat
(outcome) prin intermediul
măsurilor şi acţiunilor

cărora

Acţiune

şi

progresul de implementare a

strategice definite, precum şi gradul în care au fost atinse obiectivele

specifice propuse.

Grupul de

vor fi cuantificate impactul

Locala Sector 2

Strategia de dezvoltare

locală

a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Tabel nr. 17.

populaţiei

comunităţile

creşterea

în

accesului la serviciile comunitare

marginalizate

de

prin

Indicatori de rezultat.(outcome) proprii SOL

utilităţi

publice,

sporirea

rutiere

pentru

accesibi!ităţiî

tranzitarea

şi

staţionarea

mijloacelor de transport în zonele
vizate de SDL
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă

pentru

populaţie

zonelor urbane
îmbunătăţirea

j al

Creşterea
rezidenţilor

prin reabilitarea
rezidenţiale

satisfacţiei

şi

în

priveşte

ceea

ce

amenajarea

şi

curăţenia

gradului de acces

populaţiei către sistemul public

+SO

%

zonelor

marginalizate din cartierele

de transport în comun

Pantelimon,

Plumbuita

şi

Ba icului
Numărul

de

funcţiune

socială

2016

clădiri

+l

+1

multiplă

reabilitate I construite
Cantitate deşeuri colectate
1
I din
comunităţile
marginalizate prin furnizori

+10

1

speciali~~lL___________+-----+--·-------+--------+-----·-·-·+···---- -1
Număr de
sprijinire a

programe de
actelor

nr.

+4

obţinerii

şi/sau

5
în

zonele

Plumbuita
1---·+-----------··---l---·---------·--·-+-----·-+-------i----~-----+-------·--+-·--~·--4

3.

Conservarea, protecţia mediului şi
reabilitarea peisajului urban prin
amenajarea
construirea
şi

îngrijirea
4.

J ____

spaţiilor verzi

Sprijinirea

dezvoltării

economic local

prin

mediului

I Numărul

creşterea

· ocupate

gradului de ocupare în rândul
tinerilor
forţei

şi

de

reintegrarea pe
muncă

înregistraţi

şi

a

Număr de
pentru copii construite
reabilitate I reamenajate

piaţa

şomerilor

neînregistraţi,

respectiv prin stimularea spiritului

de

categoriilor
(tineri,

persoane

din

+105

rninoritati

etnice etc.)

1---------------+---+-----l----+----!---I
Numărul

de

întreprinderi

sociale create
Numărul

construite I
Îmbunătăţirea
educaţionale

+35

defavorizate

femei,

de

Comunitare

furnizare

2016

i---------·---------1-----+-----~c----+----+-----l

antreprenorial

5.

nr.

rândul

cadrului
a

de

serviciilor

(pentru copii, tineri)

Grupul de Acţiune Locală Sector 2

Numărul

Comunitare

Centre

2016

+l

+l

+1

+l

Integrate
înfiinţate

de

Centre
Integrate

construite I înfiinţate
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l

şi

i

Numărul

de

de absolvenţi în i nr

1

I (pentru

cadrul cursurilor de calificare
sau
de
specializare

Iunui set de acţiuni conexe care să

i1

I

, asigure

reducerea

şcol.c şi

I

ratei

de

i

N"măwl

"""'li

învăţământ dotate

I populaţiei

Numărul

d•

de

servicii

6.

!

pacheteintegrate

n.-t--.~--l--201_6
____- +l
_ ____ __ _
_

d•

nr

de

-

2016

j

salubritate,

i mediului

etc.)

şi

i

I ~

culturale

Comunitare

I care să contribuie la crearea unu i
I simţ
I

de

apartenenţă

construite I

1

1

1

privind

!
!_
.·

!

sănătatea

şi

Număr

Număr

determină

formarea un ei percepţii negative
j în rându l publicului larg, cât şi
. promovarea zonei prin prisma

%

.r·

elementelor

specifice

care

i individualizează şi pun în evidenţă
i punctele forte ale teritoriului

.

şi

l_____L____,____________1°':~~~~~~~~:~g

şi acţiuni ~~

Grupul de Acţiune Locala Sector 2

1

. 1

_siste~e

+2

-:;:T____

I
+2 --

r

I

+3

I

-----t-2016- -;3--·- ~-

·-- ____ : ___ __

ţ016

2

___
-

l •

i

t

__ _
2016
+O

t

--

t+l

_ _____ _ __

1

i

2016

L'

·

+l

~

_

I

+l

J

- +--.:+3
I +6

I .
1
·-~~~~~J__ ~- ,_,___L____I

comunităţilor
în

t

2016 1 ; i- -

I

1

/LJ

.i

+2

.L·---L.....--_,__ __,
1- 1 2016 +10 j +25

I

1

i +2 -

· -·__

de
. de nr.
supraveghere s1 monrtornare
video instalate _
!
Număr de baze sportive cu nr.
acces .gratuit construite
amenajate
- -- - - -- - Număr
de iniţiative de nr.
promovare a imaginii zonelor

problemelor

+I

1

i complex de măsuri care să vizeze ~·mplicarea comunităţii
[

+1-

a populaţiei

publice specializate
imaginii publice a I
de campanii

+210

1

~~:i~=~~i~or în s;~~:acţ~e~
priveşte accesul la serviciile

atât soluţionarea
I comunitare ce

2016

1·

înfiinţate

salubritatea

1----ilîmbunătăţirea

1

Integrate

conştientizare

1

1

I

Numă~-7ampa ;;!i -ci; -n~ -- -~----·11-2016

la

comunitate

I

I

nr.

organizate
Număr~-----d-e--Cent;;" nr

stimularea

şi iniţiativelor

+l

1

şi/sau

afterschool

I Creşterea accesibilităţii populaţiei Număr de iniţiative culturale
I la servicii publice (medicale, de

1

!

I.l

r··

I

+ - - - - r - -----<

furnizori

j

I

1

1

!

organizate

I ' 'b""don
'"'""'
nivelului de calificare în rândul

12016

I

I
I

I

I
1
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8. Planul financiar
Bugetul SOL a fost stabilit în conformitate cu
depunerea

şi selecţia

Strategiilor de Dezvoltare

Având în vedere indicatorii POCU

şi

POR

condiţiile

Locală

asumaţi

cuprinse în Ghidul Specific privind

- etapa a li-a a mecanismului DLRC.

în anexa 22

şi

în capitolul 7 al SDL, bugetul total

estimat al SDL este de 3.500.000 euro, pentru orizontul de timp 2018-2023, din care:
1.050.000 euro finanţare prin intermediul POCU (30% din bugetul total al SOL)
2.400.000 euro
50.000 euro

finanţare

finanţare

prin intermediul POR (68,57% din bugetul total al SDL)

din surse proprii ale GAL Sector 2 (1,43% din bugetul total al SDL)

Având în vedere încadrarea SOL în regiunea
aplicată

Bucureşti-Ilfov, cofinanţarea naţională

este de 10%,

la bugetul aferent POCU şi POR. Astfel, în funcţie de sursa de finanţare, bugetul SDL este

distribuit astfel:
945.000 euro

finanţare

2.160.000 euro

din FSE

finanţare

din FEDR

345.000 euro finanţare din bugetul de stat
50.000 euro finanţare din bugetul propriu al GAL
Valoarea

totală

a cheltuielilor cu

funcţionarea

GAL este de 157.500 euro

şi reprezintă

15% din

bugetul total POCU.
Distribuţia

bugetului pe fiecare obiectiv specific delimitat la nivelul strategiei este

prezentată

în

tabelul de mai jos:

Tabel nr. 18.

Distribuţia

bugetului SDL pe obiective specifice

(1) Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
50.000
1,42%
serviciile comunitare de utilităţi publice
(2) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin reabilitarea 968.ooo
zonelor urbane rezidenţiale şi îmbunătăţirea interconectivităţii şi
gradului de acces al populaţiei către sistemul public de transport în
.
comun
Conservare~prote'Zţ~ mediUlui ·şT-re~bilitare-;;;-peisajului urban prin 50.000
1,42%
!
amenajarea construirea şi îngrijirea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă
I
pentru copii
f.......--·
·-~~---~~---------~~--t------t---~-----~
(4) Sprijinirea dezvoltării mediului economic local prin creşterea gradului 452.500 12,93%
de ocupare în rândul tinerilor şi reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a
şomerilor înregistraţi şi neînregistraţi, respectiv prin stimularea
spiritului antreprenorial
(5) Îmbunătăţirea cadrului de furnizare a serviciilor educaţionale (pentru i 370.000
copii, tineri) şi de formare profesională (pentru adulţi) prin delimitarea
unui set de acţiuni conexe care să asigure reducerea ratei de abandon
şcolar şi creşterea nivelului de calificare în rândul populaţiei
(6) Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii publice şi sociale 690.000 19, 72%
!
(medicale, de salubritate, etc.) şi stimularea iniţiativelor culturale care
să contribuie la crearea unui simţ de apartenenţă la comunitate

j·21-:os%

i---··13r

110,58%

:~··

l_____
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-~·
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(7) Îmbunătăţirea imaginii publice a zonei SDL prin adoptarea unui set I 762 .000
complex de măsuri care să vizeze atât soluţionarea problemelor l
comunitare ce
formarea unei
negative în rândul
publicului larg, cât şi promovarea zonei prin prisma elementelor
specifice care individualizează ş i pun în evidenţă punctele forte ale I
teritoriului
__ _J
*cheltuieli de funcţionare GAL
157.-50
- 0- -4,5%56 ~

determină

percepţii

I

I

1

1

1

L

Distribuţia

bugetului pe fiecare măsura definită în cadrul SDL este prezentată în continuare:
Tabel nr. 19.

Distribuţia

bugetului SOL pe măsuri

~,i ---'-'---F_Iu_id_i_za_r_e-'
a,_i_
n_
te_r_co_n_e_c_ta_r_ea__,_şi_d_e_c_
o -'
ng=-e_s_ti_o_n_
a r_e_a_t_ra_f_ic_u_lu_i _r_u_t_ie_r_ ____+-3_.0._00_ _ -t_0_,0_8._0o/cYo_··· ·-· .. - ·_ _

I

Realizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv 50 000
asigurarea accesului la surse de apă potabilă
--- - -- -- - - - - ! -- (3) Program de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea neconformă a 15.000

~

deşeuri 1_'2~-- --- _______________ ___ .. _ ____ __ ___- --- - - -·---- ---- ----„- ·----.„-

r (5)

l

I
\ (6)

i

r

(7)

I-··
(8)
(9)

cadastral şi constru irea de clădiri sociale cu funcţiune multiplă
Extinderea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a spaţiilor de joacă
pentru copii
_
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de noi locuri de
muncă, inclusiv crearea întreprinderilor sociale
Analiza periodică a cererii şi ofertei de muncă la nivel local şi
intermediarea relaţiilor dintre angajatori si persoane fără loc de muncă
Crearea unui Centru Comunitar Integrat
Programe de educaţi e/formare profesională şi încurajare a participării la
învăţământ

- --

--·

1

0

1

0,42%

---•- · „„----·-- ----„+ -----·-···--------·· ---- -···--··

! (4) Reabilitarea locuinţelor, sprijin pentru înscrierea acestora în registrul
1

I 1 42

950.000
50.000

27,14%
! 1,42%

352.500

10,07%

100.000

2,87%

-

-+-- - · -·- ----

57O.OOO
12O.OOO

16,29%
3,44%

(10)Construire I înfiinţare şi dotare unităţi de învăţământ şi sprijinirea 25 O.OOO 7,15%
serviciilor de t ip „Afterschool" şi pachetelor integrate pentru creşterea
accesului şi participări i la educaţia timpurie I învătământ primar şi
secundar
(ll)Programe şi campan ii de conştientizare a populaţiei şi de asigurare a unor 10 5.000 3,00%
I
condiţii minime de sănătate şi igienico-sanitare
I
0,14%
(12) Pr og ra m e d e info rm a re ş i con ş ti e ntizar e a locuitorilor cu privire la I 5.000
protecţia mediului şi salubritate
- - - - -- -------t- - - --+--- - - - (13)Promovarea şi organizarea de evenimente culturale la nivel local
10.000
0,28%
{14)Acţiuni sociale pentru integrarea în comunitate a persoanelor aparţinând SO.OOO
1,42%
populaţiei minoritare/ grupurilor defavorizate
{15)Campanii şi acţ i uni pentru reducerea gradului de infracţionalitate la nivelul 700.000 20,00%
zonelor marginalizate
{16)Programe
de promovare şi îmbunătăţire a imaginii publice a comunităţii
12.000
0,35%
1
57
I *cheltuieli de functionare GAL
157 .500 4,5%
'- - .
~-----~

Cheltuielile cu funcţi onarea GAL, reprezintă 15% din u etul tota O
Cheltuielile cu funcţionarea GAL, reprezintă 15% din b
t
P
Grupu e Acţiune Locala Sector 2
56
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9. Lista de anexe ale SOL

Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL (asumat prin decizie a GAL pe baza rezultatelor
studiului de referinţă), pe modelul PUG 1 şi fotografii relevante din zonele/comunităţile
marginalizate vizate
Declaraţie

răspundere

pe propria

privind datele utilizate în cadrul Studiului de

referinţă,

cu

asumarea faptului că, în situaţia în care, pe parcursul verificărilor, se vor identifica date
incorecte/nereale, SOL va fi declarată neeligibilă.
---~·--~-

3.

·-·-~

grup) folosite în studiul de
4.
S.

---

- - - - - - - · · · - - ··· ·----·----

Metodologia şi instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele şi ghidurile de focus
Baza de microdate primare

referinţă;
rezultată

din studiul de

referinţă,

în format .XLSX (Excel)

Decizia GAL privind teritoriul SDL şi declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/
din teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate)
Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice
infrastructură socială,

în conformitate cu Tabelul 2 din Modelul Cadru de SDL

privind statutul juridic al GAL
verbal al şedinţei Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director
(cu

semnături)

Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4 din Modelul Cadru de SOL
1m,i:>nt·p

suport care

să dovedească

organizarea

funcţională

a GAL-ului: (a) - (I)

CIM facilitator şi procedura angajare/ contract prestări servicii şi procedura contractare
(c) act proprietate spaţiu /contract închiriere spaţiu şi contracte utilităţi
(d} Declaraţie reprezentant GAL privind spaţiul de funcţionare a GAL - adresa biroului
funcţional

(e)

(sediul GAL)

Declaraţie

a reprezentantului APL prin care se

echipamente în cadrul sprijinul

pregătitor

precizează

faptul

că

nu au fost

achiziţionate

pentru elaborarea SOL

(f) Regulile privind înscrierea ca membru fondator/asociat în GAL a persoanelor fizice
relevante;
(h) Regulile privind înscrierea ca membru fondator/asociat în GAL a reprezentanţilor
sectorului privat şi a societăţii civile
(i) Regulile asumate de GAL cu privire la
sectorului privat sau ai

societăţii

cotizaţia anuală

pentru membrii

reprezentanţi

ai

civile;

U) Regulile GAL privind luarea deciziei
(k) Procedura GAL de prevenire a riscului de

apariţie

a unui conflict de interese

(I) Regulile privind patrimoniul GAL la încetarea parteneriatului (spre exemplu, divizarea

între membri/ înstrăinarea/ donarea patrimoniului în interesului unei instituţii/organizaţii cu
social etc.).

Grupul de Acţiune Localii Sector 2

Strategia de dezvoltare

I 11. I Dovada

iniţierii

j

I electronic de

i

I

locală

a Zonei Urbane Marginalizate Baicului - Pantelimon - Plumbuita

demersurilor pentru obţinerea numărului de înregistrare în registrul

evidenţă

prelucrărilor

a

de date cu caracter personal de la Autoritatea

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de

1·-·----b=~~!~r_i:J~~-~~-~--=~-~a r~~-~~~-pdeersoGAL
na I, pent~-~ -~-?._'!.1_:.~!-~!-~pe~~~----- - ------------------ --------- Lista
ce au avut în vedere
în
activităţilor desfăşurate

! 12.

I

îmbunătăţirea competenţelor

domeniile vizate de SOL, în conformitate cu Documentul suport C aferent Modelului Cadru de

SOL (pentru GAL-urile benefic~are de sprijin pregătitor)
I 13. Fişa postului şi curriculum vitae al managerului GAL

--------------·----~

!___

14.

1

Documente suport privind

conţinutul şi participarea la şedinţel~-C-o-m-it_e_t_u.lui Director GAL~

care au fost abordate cele 5 teme obligatorii

I Fişa postului şi cu„iculum vit~e al facilitatorului co;;;uni;;;;-·- j 15. 1

I

'---„.

j 16.

!

J17.

L

Documente suport privind

I

conţinutul

(minutele întâlnirilor)

I publice organizate în zona/ele marginalizate vizate

- -- - · -· - -----

şi

--

participarea la întrunirile

şi justificarea tipurilor de mă~~ri ~ecesare pentru a rezolva principalele

î

Identificarea

1

probleme ~!~~eritoriu

\ 18.1

Distribuţia măsurilor pe

__
zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu Tabelul 6 din Modelul

•

I

I Cadru de SDL

r19.-1Distribuţia

I

mă~urilor

pe

s~ctoar;şiti~ri d-;i~vestiţii,

·- - - -- ·

20.

Matrice de

corespondenţă

în conformitate cu Tabelul 7- din -

____

I Modelul Cadru de SOL

~-Ţ

1

.

·-------·--·-----·------·-··---.---·-···-- - -- -------.-~---~--- - -------···--·-----~--·-· -·-·----·

„ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ „, _____

privind complementaritatea

intervenţi i lor

propuse în cadrul listei

j indicative de intervenţii cu finanţare din POR, POCU, alte surse (după exemplul oferit în

I Documentul suport J aferent Modelului Cadru de SOL)

~LŢFişele i~tervenţiilor
,

din lista

+ Modelului Cadru de SDL
!22~ -Procedura de monitorizare
I
rI 23. Bugetul SOL
24.

Hotărârea

indicativă,

pe

- m~delul

dln Documentul suport K aferent

şi evaluare a SDL, inclusiv indicatorii

POCU

şi P~--------

GAL de asumare a SOL

!1;ir~i~±~'~11~~~~JfJA~~~~~~~~It~f.'~'.~f~'f$Jţjli~P~;~:îî1;t~~;;I1~~?!:~
Casete de text şi informaţii adiţionale
> - - - + - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - -··- - -- · - - - - - -·- · - - - -- - - - - - <
26.

Studiul de

referinţă
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Metodologia şi instrumentele de cercetare utilizate în elaborarea
studiului de referinţă privind analiza nevoilor comunităţilor marginalizate
din cadrul Sectorului 2 - Baicului, Pantelimon

şi

Plumbuita

Structura documentului:
1. Descrierea metodei I modalităţii de eşantionare utilizată în studiul de referinţă

2. Distribuţia populaţiei chestionate pe cele 3 zone ale SOL (numărul total de răspunsuri colectate)
3. Modelul de chestionar utilizat
4. Descrierea metodelor calitative - focus grupurile organizate
5. Modelul de ghid de focus grup utilizat
În vederea identificării nevoilor comunităţilor marginalizate din cadrul Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti

- Baicului, Pantelimon, Plumbuita

condiţiilor

şi

propunerii unor

soluţii

viabile pentru

îmbunătăţirea

de viaţă ale membrilor comunităţii, a fost necesară o evaluare cât mai obiectivă a situaţiei

curente, bazată pe o cercetare sociologică riguroasă din punct de vedere metodologic. Analiza şi
identificarea nevoilor celor trei comunităţi marginalizate a necesitat o abordare bazată pe mai multe
datorită

metode de cercetare,
Strategiei de Dezvoltare

specificului

şi importanţei

studiului în procesul de elaborare a

Locală.

1. Descrierea metodei I modalităţii de eşantionare utilizată în studiul de referinţă
cercetării

Principalul obiectiv al

raportarea la cei trei indicatori

cantitative

prevăzuţi

şi

calitative a fost analiza nevoilor locale, prin

în Tabelul 1 - Indicatori cheie şi praguri minimale pentru

validarea zonelor ca fiind marginalizate, respectiv măsurarea nivelului capitalului uman, al gradului

de ocupare

profesională

în sectorul formal

şi

a condiţiilor de locuire în zonele urbane marginalizate

Baicului, Pantelimon, Plumbuita.
Alte obiective

urmărite

în realizarea studiului de

referinţă

la nivelul celor trei zone urbane

marginalizate:
1. Justificarea încadrării comunităţilor vizate în proiect în categoria zonelor marginalizate prin
raportarea şi coroborarea datelor obţinute în urma cercetării cu datele din Atlasul zonelor urbane
marginalizate din România.
2. Identificarea mărimii comunităţilor rome din cadrul celor trei zone urbane marginalizate.
3. Identificarea şi analiza grupurilor aflate în risc de sărăcie
locale, cu

evidenţierea potenţialului

de dezvoltare a

şi

excluziune socială, precum şi a nevoilor

comunităţilor

marginalizate, inclusiv a

mediului de afaceri local, profilul de resurse umane şi competenţe, cererea locală/proximă de pe
piaţa forţei
comunităţii

pentru

de muncă, identificarea unor soluţii viabile care să urmărească incluziunea socială a
marginalizate cu

soluţionarea

populaţie romă,

precum

şi

implementarea planurilor de

acţiune

problemelor identificate.

4. Evidenţierea zonei de intervenţie vizată în proiect şi furnizarea de date şi imagini concludente şi
relevante pentru zona

marginalizată identificată.
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Universul cercetării: comunităţile marginalizate din zonele urbane Baicului, Pantelimon, Plumbuita.
Volumul

eşantionului:

578 gospodării, 1735 persoane.

Metoda de colectare a datelor: tehnica sondajului de opinie pe bază de chestionar standardizat,
administrat faţă în faţă, pe chestionar tipărit (PAPI - Pen and Paper /nterviewing).
Durata medie a interviului : 20 minute.
Perioada de colectare a datelor: septembrie 2017.
Modalitatea de eşantionare:
1. Baicului: au fost incluse în eşantion toate cele 7 străzi ale zonei: Str. Stoinicul Vasile, Str. Popa
Nicolae, Str. Lunca Florilor, Al. Silistea, Str. Ziduri intre vii, Str. Rasnov, Str. Rodica.
2. Pantelimon: au fost incluse în eşantion toate cele 5 străzi ale zonei: Sos. Dobroesti, Str. Zambila
Ioniţă,

Aleea Pantelimon, Sos. Vergului, Str. Armasu Marcu.

3. Plumbuita: au fost selectate aleator (prin sortare ascendentă în funcţie de numărul de locuitori,
apoi pas mecanic) 10 stăzi din totalul de 39 străzi ale zonei: Str. Râul Colentina, lntr. Tiglelor, Str.
I. Porumbaceanu, Str. Olanelor, Str. Stefan Pascale, Str. Neagota, Str. Ricinului, Str. Constantin

Beiu, Str. Paroseni, Str. Tămâioarei.
4. Adresele la care s-a realizat interviul au fost selectate cu pas mecanic de 1, începând cu primul
număr

al străzii.

5. Într-o locuinţă s-a realizat un singur chestionar. Persoana intervievată a furnizat date despre toţi
membrii gospodăriei şi despre toate nucleele familiale din aceasta (procedura "recensământ").
6. Pentru fiecare stradă au fost calculate cote în funcţie de sex şi grupe de vârstă (conform datelor
statistice oficiele disponibile la nivel de stradă - sursa Primăria, 2009); abaterile de la aceste cote
rezultate după intervievare au fost ajustate prin ponderare intercelulară.
7. Chestionarele au fost aplicate de operatorii de teren angajaţi în proiect, instuiţi în prealabil de
către

sociolog.

2. Distribuţia populaţiei chestionate pe cele 3 zone ale SOL (numărul total de răspunsuri
colectate)
Cartier
Ba icului
Pantelimon
Plumbuita

3.

Nr.
gospodarii

218

persoane

609

gospodarii

259

persoane

706

gospodarii

101

persoane

421

Modelul de chestionar utilizat

Chestionarul standardizat prin care au fost colectate datele de referinţă care dovedesc încadrarea
zonelor urbane Baicului, Pantelimon, Plumbuita ca fiind zone urbane marginalizate, a fost utilizat
pentru intervievarea unui eşantion reprezentativ statistic pentru zorvi de referinţă.
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CHESTIONARUL pentru studiul de referinţă
1. Câte persoane trăiesc în aceasta locuinţă?

l __ I

2. Completaţi pentru fiecare persoană în parte: Raspuns pe fiecare linie. Respondentu/ este

persoana 1.
Nume, prenume

Studii

Ocupaţie

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
1.

1. fără şcoala

1.da

1.da

1.da

1.da

rom

2. 1-4 clase

2.nu

2.nu

2.nu

2.nu

2.

3. 5-8 clase

98. Nu

non-

4. 9-10 clase

e cazul

rom

5. 11-12 clase
6.Studii
superioare
98. inca
studiaza
99. refuz

3

1~81

IJ
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3. Câte familii trăiesc în această locuinţă? l __ I
4. Completati pentru fiecare familie în parte: Raspuns pe fiecare linie
Fam.1

Fam. 2

Fam. 3

Fam.4

Fam.
5

1. Tip de familie: 1.Romi 2.Non-romi 3. Mixta
2. Cel putin un membru al cuplului era minor la data
/concubinajului?

1.Da

2.Nu

3. ln familie se vorbeste limba romani

1.Da

2.Nu

căsătoriei

4. Venitul pe fiecare familie, luna trecută:
5. Sursa principala a venitului: 1 Salariu; 2. Venit cazional 3.
Ponc;jp 4 Alnr::>tio i; .Ai11tnr cnri::>I

L1.

Locuinţa

este

l_I

1 - casă

4 - locuiesc pe stradă

2 - apartament la bloc

5-

altă situaţie

_ _ _ _ _ _ __

3 - adăpost improvizat

L2. Din ce an locuiti aici?

l_l _ l_l_I

S. Care este suprafata locuintei dvs.? (cu aproximatie): Raspuns unic
6. ln această

locuintă

l __ I m patrati

sunteti ... ? Raspuns unic

- --- I

!

I

------

----~

7. Daco este proprietar: Locuinta dvs. are acte de proprietate? Raspuns unic

8.

Locuinţa

dvs. are ... ? Raspuns multiplu

Canalizare/ Baie in

interior
1

4

l~I

IJ

1~81

Aragaz

Refuz/

Bicicleta

Nu stiu

99
10.

Există

în

locuinţa

dvs. cel putin un membru care să aibe •.. ? Raspuns multiplu

Telefon mobil

absolvit un

Refuz/ Nu

curs de

stiu

99

1
11. Locuinta dvs. este construită în principal din ... ? Raspuns unic

1_

-

··-

12. Locuinta dvs. este ••• ? Raspuns unic

-

- -

-

,

Beton

5

6

7

Refuz/
Nu stiu

99

· :I
----

-

~~~~~--- ~~-

Spaţiile

de depozitare

(cămări,

debarale, magazii)

b. Modul în care este încălzită locuinţa
c.

BCA

---------------

L3. Cât de mulţumit sunteţi de locuint! dvs. „.?
a.

Lemn

Modul în care

d. Modul în care

funcţionează instalaţia

de apă

funcţionează instalaţia electrică

e. Amplasarea apartamentului în bloc/ Amplasarea

Foarte

Mulţumi

Nemulţumi

Foarte

mulţumit

t

t

nemulţumit

4

3

2

1

4

2

1

4

3
3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

99
99
99
99
99

casei în cartier

f.

Modul în care

g. Modul în care

locuinţa

este

luminată

în timpul zilei

locuinţa vă protejează

de zgomotele

NS

99
99

din exterior
Doar pentru locuinţele apartamente la bloc:

5
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c. Starea părţilor comune ale instalaţiilor

4

3

2

1

d. Aspectul exterior al blocului

4

3

2

1

e. Iluminatul casei scărilor

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

f.

Funcţionarea

ascensorului

g. Modul în care se colectează gunoiul

99
99
99
99
99

Doar pentru locuinţele apartamente la bloc:

LS. Dvs. sau cineva din gospodărie aveţi probleme cu accesul in locuinta din diverse motive, cum
ar fi scările pe care trebuie să le urcaţi, liftul care se defectează prea des, iluminatul Impropriu?

1. 0a
Dacă DA (codul 1 la LS)

2.Nu

LSbis. Care este principala problemă?

Doar pentru locuinţele apartamente la bloc:

L6. Ce anume credeţi
ale locatarilor?

că

ar trebui schimbat în blocul dvs. pentru a îmbunătăti

condiţiile

de

viaţă

I ················································································································································································ I
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Locuri de parcare
n. Pieţe şi centre comerciale

1

o. Aspectul general al zonei

1
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LS. Cat de serioase sunt urmatoarele probleme in
zona in care locuiti .•• ?
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Foarte

Uneori

serioasa

Deloc

NS

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

a. Acte de vandalism (distrugere a bunurilor publice)

3

i

b. Desene şi mâzgăleli pe faţadele blocurilor

I 2
2

d. Furturi din locuinţe

3
3
3

1
1
1

2

1

e. Violenţe asupra persoanelor

3

2

1

c. Furturi din maşini

I

I

2

f.

Câini vagabonzi

3

2

1

g.

Conflicte între vecini

2

1

h.

Probleme cu persoane de alte etnie

3
3

2

1

I.

Zgomotul produs de traficul autoturismelor

3

2

1

j.

Vecini

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

3

2

1
1

zgomotoşi

k. Copii gălăgioşi
I.

Poluarea aerului (noxe)

m. Depozitarea

necorespunzătoare

a gunoaielor

n. Calitatea apei potabile, de baut
L9. Cat de multumit/a sunteti de !Q!!.!! în care locuiţi

Foarte

Mulţumi

Nemulţumi

Foarte

mulţumit

t

t

nemulţumit

a. Numarul magazinelor sial pietelor

4

3

2

1

b. Numarul bancilor sial institutiilor financiare

4

2

1

4

3
3

1

4

3

2
2

cu privire la .„?

c.

Posibilităţi

de petrecere a timpului liber

d. Transport public
L10. Cât de uşor vă este să ajungeţi de acasa în
următoarele

locuri .„?

Foarte

Uşor

1

Greu

Foarte

4

3

2

1

b. Supermarket

4

2

1

4

3
3

2

1

4

3

2
2

1
1

2

1

Piaţă agro-alimentară

d. Dispensar sau cabinet medical

e.

Şcoală

4

f.

Spital

4

3
3

g.

Gară

4

3

2

1

h.

Staţie

4

2

1

i.

Locul de muncă

3
3

2

1

de autobuz, mijloc de transport în comun

4

99
99
99
99
NS

greu

uşo r

a. Magazine cu produse de necesitate curentă
c.

NS

99
99
99
99
99
99
99
99
99

··~·J
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l12. În ce măsură vă simţiţi în siguranţă în .„?

rw.to

Nu prea

Deloc

2
2

1

NS

siguranţă

4

3

4

3

Seva

Va

Locuinţei

dvs.
b. Zonei în care locuiţi

Nu stiu

înrăutăţi

la

3

fel
2

1

3

2

1

99
99

Da

Nu

Nu stiu

1

2

1

2

99
99

l14. În următorii trei ani, intentionati să vă mutaţi din •.. ?
a. Locuinţa dvs.
b. Zona în care locuiţi

îmbunătăţi condiţiile

LlS. Ce anume ar trebui schimbat în zona dvs. pentru a
locuitorilor?

99
99

1

Seva

îmbunătă rămâne
ţi

a.

..... 2020

Complet în Oarecum

a. Locuinţa dvs.
b. Zona în care locuiţi

L13. În următorii trei ani, credeţi că situaţia .„?

ln•trum•nt•

de

viaţă

ale

1„„.. „„„„„„„.„.„„ . . ..... „„ .. „„ .. „„„.„„.„ ... „ .... „„.„ .. „.„„ „ .... „.„„ ... „„„.„.„.„„.„ .... „„ .. „ .. „.„.„ ... „.„.„„ .. „„.„

„.

Bune

Proaste

Foarte
proaste

dvs. cu vecinii?

4

3

2

1

Foarte
des

Des

Rar

Foarte rar/
aproape niciodată

Nu
stiu

4

3

2

1

99

Da, de 1-2 ori

Nu

2

1

L16. Cum sunt
relaţiile

Nu am niciun
fel de relaţie
cu vecinii
99

Foarte
bune

L17. Cât de des vi se întâmplă

„.

să staţi

de vorbă cu vecinii sau să vă împrumutaţi bani
sau diverse obiecte?

L18. În ultimii ani dvs. sau cineva din
gospodărie ...
v-aţi certat cu vreunul dintre vecinii dvs.?

Da, de mai
multe ori
3

Nu stiu/
Refuz
99

L19. În ultimii ani dvs. sau cineva din gospodărie aţi colaborat cu vecinii dvs. pentru a realiza
împreună

diverse

reparaţii

1. Da

sau îmbunătăţiri la nivelul blocului şi/sau împrejurimilor?
2. Nu

L20. Daca vecinii dvs. ar dori să realizeze anumite reparaţii sau îmbunătăţiri in spaţiile comune
(din bloc sau din localitate), dvs. sau cineva din gospodărie aţi fi di us să participaţi„ ..
8

JD-6
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a. Prin

Sigur da

Probabil da

Probabil nu

Sigur nu

Nu stiu

4
4

3
3

2

1

2

1

99
99

muncă

b. Cu bani
Vă

trumcnte StnActuralo
20W·2020

multumesc foarte mult pentru amabilitatea dvs.sivă doresc o zi frumoasă în continuare!

4. Descrierea metodelor calitative - focus grupurile organizate
Cercetarea calit ativă prin intermediul focus grupurilor a venit în completarea cercetării calitative
efectuată în teritoriul SOL (ZUM şi zona urbană funcţională aferentă), care a beneficiat de implicarea

persoanelor din zonele marginalizate identificate. Scopul studiului de

referinţă

este de a furniza date

statistice care să fundamenteze Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele
distincte, inclusiv ZUM, din teritoriul SOL pe care GAL vizează

să

le soluţioneze:

- descrierea în amănunt a fiecărei zone distincte identificate în teritoriul SOL, cu privire la
caracteristicile demografice

şi

socio-economice;

- identificarea şi analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe
raza teritoriului SOL şi a fiecărei zone distincte incluse;
- identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populaţia din fiecare zonă distinctă a
teritoriului SOL, sub aspectul problemelor legate de infrastructură şi locuire, educaţie şi statutul
ocupaţional

al

adulţilor,

veniturile

şi

cheltuielile

gospodăriilor, educaţia

copiilor, accesul la servicii

(publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), organizarea şi relaţiile de la nivelul comunităţii,
relaţiile
şi

din afara comunităţii (cu comunitatea nemarginalizată, cu primăria, cu serviciile publice etc.)

imaginea

publică

a zonei (reflectarea în mass-media

locală

sau

naţională).

Focus grupul este o metodă de cercetare socială, de natură calitativă . În cadrul unui focus grup se
reunesc diverse persoane din arii asemănătoare sau diferite de activitate pentru a analiza o
problemă directă

în vederea remedierii sale prin acţiuni adecvate, sub coordonarea unui facilitator.

În cadrul acestui proiect, prin intermediul focus grupurilor s-a urmărit culegerea de informaţii
relevante pentru identificarea problemelor comunitare de la nivelul Sectorului 2, atât din
perspectiva cetăţenilor, cât şi a reprezentanţilor instituţionali şi specialiştilor de la nivel local.
Metoda focus grupului a fost aleasă datorită eficienţei sale în culegerea rapidă a unor informaţii
valoroase la o temă dată. Nevoile şi măsurile de intervenţie necesare vor putea fi astfel identificate
şi

analizate astfel încât

să

contribuie la puncte de vedere diverse asupra

marginalizate din cadrul Sectorului 2 al Municipiului

dezvoltării comunităţilor

Bucureşti.

Facilitatorul comunitar a condus discuţiile între participanţi, încurajând interacţiunile dintre aceştia.
Fiecare participant a fost liber

să îşi

exprime punctul de vedere cu privire la ceea ce se

discută.

Comunicarea între membrii grupului a fost deschisă şi participativă, accentuând importanţa
ascultării active astfel încât să faciliteze exprimarea punctelor de vedere, opiniilor, percepţiilor şi
aşteptărilor.

Scopul

discuţiilor

comunităţilor

a

urmărit

exprimarea

individuală

a

fiecărui

participant privind dezvoltarea

marginalizate din Sectorul 2. Facilitatorul s-a concentrat asupra creării unei atmosfere

de liberă exprimare, în care fiecare participant să se simtă c_onfortabil şi să îşi exprime propriile

9
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cu privire la tema de discuţie şi să perceapă activitatea sub o formă exploratorie, nu

evaluativă.

Analiza

ulterioară

a datelor s-a bazat pe

• debriefingul între facilitator şi
•

notiţele

următoarele informaţii:

participanţi

culese

• gruparea datelor în funcţie de criteriile de interes
În vederea identificării cât mai coerente a nevoilor membrilor comunităţilor marginalizate au fost
după

organizate 3 sesiuni de focus grupuri,

cum

urmează:

• 2 focus grupuri pentru identificarea problemelor comunitare din perspectiva cetăţenilor, la care
au participat membrii ai

comunităţii,

femei

şi bărbaţi,

romi

şi

non-romi;

• 1 focus grup cu re prezentanţii instituţionali şi specialiştii de la nivel local pentru identificarea
problemelor comunitare (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2,
Primăria

S.

Sectorului 2,

Poliţia Locală

Sector 2).

Modelul de ghid de focus grup utilizat

Model de ghid de focus grup şi derularea focus grupurilor:
• 5 minute - prezentarea obiectivelor proiectului
• 15 minute - prezentarea
• 15 minute minute • 15 minute -

• 10 minute - consolidarea
Participanţii

• Care

între

identificarea de

măsuri

adecvate specificului proiectului

participanţi, discuţii

informaţiilor

vehiculate

la cele 3 focus grupuri au oferit răspunsuri la următoarele întrebări:

consideraţi că

sunt principalele probleme comunitare la nivelul Sectorului 2?

• Care sunt principalele nevoi care
marginalizării

• Care

ale focus grupurilor

participanţilor

experienţe şi

interacţiune

şi

consideraţi că

ar trebui

să

fie

satisfăcute

pentru reducerea

de la nivelul Sectorului 2?

consideraţi că

ar trebui

să

fie

priorităţile autorităţilor

locale pentru a rezolva problemele

comunitare identificate şi pentru a contribui la reducerea marginalizării?

LISTA PARTICIPANŢILOR LA FOCUS GRUPURILE ORGANIZATE ÎN CADRUL
PROIBCTULUI DEZVOLTAREA
EGRATĂ A COMUNITĂŢILOR
MARGINALIZATE DIN CADRUL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
Localitate:
Dată:
Desfăşurător:

• 5 minute - prezentarea obiectivelor proiectului şi ale focus grupurilor
•
•
•
•

15 minute - prezentarea participanţilor
15 minute minute - experienţe şi identificarea de măsuri adecvate specificului proiectului
15 minute - interacţiune între participanţi, discuţii
10 minute - consolidarea informaţiilor vehiculate
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Ghid de Întrebări:
Care consideraţi că sunt principalele probleme comunitare la nivelul Sectorului 2?
Care sunt principalele nevoi care consideraţi
marginalizării de la nivelul Sectorului 2?

că

ar trebui

să

fie

satisfăcute

pentru reducerea

Care consideraţi că ar trebui să fie priorităţile autorităţilor locale pentru a rezolva problemele
comunitare identificate şi pentru a contribui la reducerea marginalizării?

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Organizaţie/instituţie
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Localitate: !Jv e.u Z.t=s:ll
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Desfăşurător:

• 5 minute - prezentarea obiectivelor proiectului şi ale focus grupurilor

•
( '"
•
•

15 minute - prezentarea participanţilor
15 minute minute - experienţe şi identificarea de măsuri adecvate speci ticului proiectului
15 minute - interacţiune între participanţi, discuţii
IOminute - consolidarea infonnaţi ilor vehiculate

Ghid de întrebări:
Care consideraţi că sunt principalele probleme comunitare la nivelul Sectorului 2?

Care sunt principalele nevoi care consideraţi că ar trebui
de la nivelul Sectorului 2?

să

fie satisfăcute pentru reducerea marginalizării

Care consideraţi că ar trebui să fie priorităţile autorităţilor locale pentru a rezolva problemele comunitare
identificate şi pentru a contribui la reducerea marginalizării?
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Organizafie/instituţie

E-mailffelefon

Semnătură

l...

I a.

I -7-~ -

-·
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Anexa nr. 6 Minimul de date privind accesul
servicii publice şi infrastructură socială
Zona distinctă
identificată pe
teritoriul SOL

populaţiei

din teritoriul SDL la

Existenţă

Dacă

DA/NU

bifează

se

DA,
indicaţi

numărul

Dacă

se bifează
NU, indicaţi
distanţa în km de
la centrul zonei
distincte până la
cel mai apropiat

Spital/ Dispensar
Medical

Medic
Dentist
Preşcolar,

din care:

Creşă

(
învăţământ

Medical

Zona Baicului

Spital/ Dispensar
Medic
Dentist
Preşcolar, din care:
Creşă

Grădiniţă

Învăţământ

Medical

' Zona Pantelimon

Spital/ Dispensar
Medic
Dentist

Zona Plumbuita

Nu

1

1,4 km

Da
Da

1

NA
NA

1

JtJO

Zona distinctă
identificată pe
teritoriul SOL

Existenţă

Dacă

DA/NU

bifează

se

DA,
indicaţi

numărul

Creşă
Grădiniţă

Învăţământ

Primar
.--~~~~~~--o

Gimnazial
Şcoală după şcoală

Dacă

se bifează
NU, indicaţi
distanţa în km de
la centrul zonei
distincte până la
cel mai apropiat

Anexa 17. Identificarea şi justificarea tipurilor de

măsuri

necesare pentru a rezolva

principalele probleme din teritoriu
Problemele

şi măsurile

esenţiale

teme

pentru

propuse pentru

creşterea

nivelului

soluţionarea

calităţii vieţii

acestora au fost identificate în raport cu 7
în zonele vizate de SDL:

1. infrastructură,
urbană şi

2. mobilitate
3.

spaţii

locuire,

publice urbane,

4. ocupare,
5.

educaţie,

6. acces la servicii,
7. comunitate şi imagine

publică

lnfrastruct u ră
Insuficienţa

Problema 1:
Insuficienţa

locurilor de parcare
reprezintă

locurilor de parcare

în ansamblu. La nivelul sectorului 2, se
majoritatea locuitorilor
sunt

puţine

şi

cu care se

con stată incidenţa

parchează maşinile

locuit, afectând în acest fel

problemă

o

pe sensurile carosabile de mers din zona

cetăţenilor,

situată

între malul lacului

Bucureşti

spaţiilor

spaţiile

peisajul zonei. De asemenea, în zona Pantelimon

în raport cu nevoile

este cea

municipiul

acestei probleme în zona Baicului, unde
de

de parcare

fiind amenajate în principal în zonele de blocuri, în

dreptul instituţiilor publice şi în zonele centrelor comerciale.
amenajată

confruntă

şi

În Plumbuita, singura parcare

Str. Fabrica de Gheaţă.

Măsuri posibile

Organizarea de campanii de conştientizare cu privire la necesitatea utilizării transportului

•

în comun

Construirea de parcări tip "park and ride"

•

Schimbarea regimurilor unor străzi, în

•

Amenajarea de

Existenţa

parţial,

cu sens unic

supraetajate în zonele

şi

în anumite zone ale cartierului Pantelimon.

de alimentare cu

apă acoperă

la nivelul sectorului 2, unde
precum

modernizare.

şi

un

Străzile

număr

unde

de 46 de

reţeaua

în cea mai mare parte

reţeaua

de alimentare cu

străzi,

la nivelul

de alimentare cu

cartierele Plumbuita, Fundeni, Floreasca în vreme ce
lucrări

rezidenţiale

unei infrastructuri edilitare deficitare se constată în principal la nivelul zonelor Plumbuita

Deşi reţeaua
străzi

parcări

străzi

Infrastructură edilitară deficitară

Ba icului, precum

de

a bicicletelor

•

Problema 2:
şi

şi

de modernizare este

localizată

pe

necesităţile populaţiei, există

apă lipseşte

cărora

apă lipseşte

reţeaua

Şoseaua

sau este

aceasta

total sau
Şoseaua

parţial

apă

se

care

Vergului,

35

doar

necesită lucrări

de alimentare cu

Colentina,

realizată

află

de
în

necesită
Şoseaua

Pantelimon, B-dul Pache Protopopescu. 1 De asemenea, un număr mare de gospodării din zona

1

Informaţii

prezentate în Strategia de Dezvoltare

locală Integrată şi Durabilă

a SectorL

2, pentru perioada 2016- 2025

Plumbuita (în special în arealul peninsular) nu au acces la o
apropiată

sursă

de

apă potabilă,

cea mai

fiind în parcul Plumbuita.

De asemenea,

reţeaua

de canalizare

lipseşte

sau este

realizată

doar parţial, la nivelul a 38 de

străzi

ale sectorului 2 şi necesită lucrări de modernizare la nivelul a altor 15 străzi. În zona Lacurilor
Fundeni

şi

Plumbuita au fost identificate probleme legate de calitatea aerului, determinate de
necorespunzătoare

depozitarea
Există

133 de

precădere

străzi

a deşeurilor

care nu dispun de

şi

de probleme ale sistemului de canalizare.

reţea

în cartierele Tei, Tei - Toboc, Baicului

de
şi

distribuţie

a gazelor naturale, localizate cu

Fundeni.

În ceea ce priveşte energia termică, la nivelul sectorului 2 există zone fără acces la sistemul de
termoficare: zona
intersecţia

centrală

(interiorul inelului 1 de
şi

cu Bdul Carol I)

circulaţie,

locuinţe

cartierele de

cu

excepţia Căii Moşilor

între Obor

şi

Creangă,

individuale Andronache, Ion

Plumbuita - Tei Boboc. În aceste zone, există sisteme individuale de încălzire a locuinţelor.
Conform SIDU Sector 2 2016-2020, în zona Plumbuita,
electrică, apă curentă şi
Gospodăriile

canalizare, majoritatea sunt

situate în arealul peninsular (str.

canalizare, aceasta nefiind

construită

peninsular, nu are acces la

reţeaua

reţeaua centralizată

în

zonă .

deşi locuinţele

sunt racordate la energie

debranşate datorită restanţelor

Tămâioarei)

nu sunt racordate la

De asemenea, str. Linotipului

de alimentare cu

apă.

acumulate.
reţeaua

localizată

Zona Plumbuita nu este

de

în arealul

racordată

la

de termoficare.

Măsuri posibile

•

Extinderea

şi

•

Extinderea

şi

modernizare sistemului de alimentare cu

apă

modernizarea sistemului de canalizare, în special în proximitatea Lacurilor

Fundeni şi Plumbuita
•

Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale

•

Amenajarea unor surse de

apă potabilă

în

comunităţile

marginalizate, în special în

cartierele cu case sau imobile improvizate, din zona Plumbuita.
•

Promovarea tehnologiilor verzi

şi

a tehnologiilor pasive pentru

creşterea eficienţei

energetice a clădirilor
Problema 3:

Existenţa străzilor

Existenţa străzilor
precădere

în

condiţii

Alături

de

neasfaltate

neasfaltate sau nereabilitate constituie o

zona Plumbuita

şi

problemă

zona din proximitatea lacului Fundeni

şi

care

care

caracterizează

cu

afectează desfăşurarea

optime a traficului rutier.
creşterea constantă

străzilor orăşeneşti
calităţii vieţii

a

numărului

nemodernizate

de

determină

maşini

la nivelul municipiului

Bucureşti, existenţa

aglomerarea traficului, având efecte directe asupra

urbane.

Măsuri posibile

•

Reabilitarea

şi/sau

traficului auto
•

şi

asfaltarea

şi/sau

întreţinerea

străzilor

în vederea

îmbunătăţirii

pietonal din zona Plumbuita

Reabilitarea şi/sau asfaltarea străzilor în vederea îmbunătăţirii traficului auto ş i pietonal
din zona Ba icului, în special în proximitatea lacului Fundeni

•

Reabilitarea şi/sau asfaltarea străzilor în vederea îmbunătăţirii traficului auto şi pietonal
din zona Pantelimon

/

urbană şi

M obilitate

Problema 1:
şi

locuire

Condiţiile

precare de locuire pentru persoanele cu venituri reduse din zona Baicului

zonele din proximitatea lacurilor Fundeni

Zona din proximitatea lacului Fundeni este o
nu au

utilităţile

necesare pentru

şi

Plumbuita

zonă

supravieţuire şi

cu multe

barăci, străzi

locuinţe

neasfaltate,

care

un nivel de poluare ridicat din cauza diferitelor

tipuri de deşeuri depozitate. În această zonă locuiesc familii de rromi care şi-au construit
locuinţele,

în general, în mod ilegal
cameră

publice, iar într-o

pot locui

şi

structură

cu o

şi

rezistenţă precară

de

- nu au acces la

mai multe familii. Mai mult decât atât, în

zonă

utilităţi

nu

există

sistem de canalizare şi de gaze naturale. În zona Plumbuita, multe persoane nu deţin acte de
propritate asupra imobilelor sau
şanselor

spaţiilor

locuite, acest lucru având un impact negativ asupra

de ocupare a unui loc de muncă (în lipsa unui act doveditor privind
muncă).

salariat, nu poate fi încheiat contractul individual de
Persoanele de etnie
în

locuinţe

rromă

reşedinta potenţialului

rezidente în zona lacului Fundeni locuiesc, în general,

fără

forme legale,

cu statut incert de proprietate, închiriate de la persoane particulare sau din patrimoniul

de stat.
Majoritatea

locuinţelor

locuinţe,

şi locuinţele

cât

din zona Plumbuita sunt imobile vechi nereabilitate (atât blocurile de
locuinţe

individuale). Unele blocuri de

prevăzute

nu sunt

sau punct sanitar propriu (acestea sunt improvizate pe hol sau în exterior
comun de locatari). Un aspect specific
proprietăţii,

amplasate în

această zonă

multe dintre acestea neavând documente de delimitare

proprietate (fiind
Locuinţele

locuinţelor

achiziţionate

în baza unor chitanţe de

sunt racordate la energie

debranşate

din cauza

restanţelor

centralizată

de termoficare.

neprevăzute

cu

bucătărie

alcătuit

sunt utilizate în

este statutul incert al

cadastrală

sau documente de

canalizare, dar majoritatea sunt

acumulate. Zona Plumbuita nu este
Şos.

Imobilele din zona Baicului - Str. Stolnicul Vasile -

bucătărie

mână).

electrică, apă curentă şi

stare de degradare. Fondul locativ este

şi

cu

racordată

la

Dna. Ghica - Aleea Bistricioara se

din imobile cu intrare

comună

sau

reţeaua

află

în

separată,

sau punct sanitar propriu (acestea sunt improvizate pe hol sau în

exterior şi sunt utilizate în comun de locatari).
Măsuri posibile

1

Ecologizarea zonelor din proximitatea lacurilor Fundeni

2

Amenajarea unui Centru Comunitar Integrat care
consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru

să

şi

Plumbuita

furnizeze inclusiv servicii gratuite de

obţinerea

actelor de proprietate asupra

locuinţelor

3

Construirea de noi locuinţe sociale pentru persoanele cu venituri reduse

4

Reabilitarea fondului de

locuinţe

prin Programul de reabilitare

termică

a blocurilor de

locuinţe

5
6

Organizarea

şi

locuinţelor în

sistemul integrat de cadastru

desfăşurarea

Lansarea unor programe de
legalizării

unui program de
conştientizare

şi

a

măsurare şi

înregistrare

gratuită

a

importanţa

întocmirii

şi

publicitate
populaţiei

actelor de proprietate/închiriere a imobilelor

privind

Problema 2: Dezvoltarea deficitară a transportului public suprateran, caracterizat printr-un
număr

şi

redus de rute

şi

mijloace de transport în comun care deservesc zonele Baicului

Plumbuita
În ceea ce priveşte deservirea transportului public, se constată ca cea mai mare parte a Sectorului
2 are acces facil la acest serviciu, zonele cu o dezvoltare
suprateran fiind Plumbuita

şi

deficitară

a transportului public

Baicului. Principalele probleme sunt reprezentate de

numărul

de rute si mijloace de transport, situate în principal pe arterele principale de circulaţie de la
şi

cu alte zone, dar

de

eficienţa redusă

redus

graniţa

a mijloacelor de transport existente, dat fiind faptul

lipsa unor benzi dedicate pentru transportul public, autobuzele

şi

că

în

troleibuzele sunt blocate zilnic în

trafic la orele de vârf.
În zona Plumbuita, liniile de autobuz, troleibuz sau tramvai strabat doar arterele principale - Str.
Petricani, Dna Ghica, Sos. Colentina, în vreme ce în cartierul Baicului
zonă

autobuze, accesul în
şi

doar

două

linii de

fiind relativ dificil.

Informarea asupra traseelor
Plumbuita

operează

şi

orarelor de transport prezinta numeroase puncte slabe în zonele

Baicului, sistemul de informare RATB nedispunând de orare

şi hărţi

în

staţiile

de

măcar

transport public, iar mai mult decât atât, cea mai mare parte a acestora nu sunt nici
amenajate.

În zona Pantelimon, conform informaţiilor colectate în cadrul discuţiilor cu comunitate locală,
planificarea
in care nu
staţiile

staţ i ilor

asigură

diferitelor mijloace de transport în comun nu este

integrarea acestora (de exemplu,

de tramvai sunt la

în sensul

distanţe

mari de

de autobuz).

Pentru a

creşte

calitatea transportului public va fi nevoie de sporirea

transport, optimizarea
căminelor

zona

staţiile

corespunzătoare,

informaţii

de

legăturilor

lângă

UTCB),

numărului

de mijloace de

cu principalele zone de interes (zona de birouri din nord sau
creşterea

gradului de deservire

şi

ameliorarea accesului la

(orare pe rute accesibile tuturor călătorilor) .

Măsuri posibile
şi

1

Modernizarea

dezvoltarea parcului de mijloace de transport care

2

Amenajarea unor rute de transport public care

deserveşte

zonele Baicului şi Plumbuita
şi

3

Spaţ i i

Replanificarea staţiilor diferitelor mijloace de transport public astfel încât să fie
călătorilor

integrarea acestora pentru reducerea timpilor de transport ai

Modernizarea sistemului integrat de informare a călătorilor
publice urbane

Problema 1:

Suprafaţa redusă

Din punct de vedere al
serie

tranziteze centrul zonelor Baicului

Plumbuita

asigurată

4

să

deficienţe,

cu

a spaţiilor verzi

spaţiilor

precădere

verzi, Sectorul 2

prezintă

în zona Baicului, unde se

numeroase puncte de interes dar
regăseşte

partea de nord-vest, pe Str. Doamna Ghica - Parcul Lunca Florilor.
verzi din aceasta

zonă, dublată

semnificativ calitatea aerului

şi,

condiţiile

de locuire ale

Suprafaţa redusă

populaţ'

a

afectează

spaţiilor

în mod

i. Locurile de

joacă

pentru copii sunt de asemenea insuficiente sau greu accesibile pentru popul ie, în zona Baicului
zona Plumbuita.

o

un singur parc amenajat în

de traficul auto intens, generator de poluare,
în general,

şi

şi

Măsuri posibile

1
2

Extinderea şi amenajarea suprafeţelor de spaţii verzi din zona Baicului
Lansarea unor programe de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte
curăţeniei în spaţiile verzi

3

Organizarea şi desfăşurarea unor programe de întreţinere a spaţiilor verzi (gazonare,
plantări de flori, arbuşti şi arbori etc.) prin implicarea activă a cetăţenilor, organizaţiilor

menţinerea

neguvernamentale etc.
4

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii
nivelul zonelor

şi întreţinerea

acestora, în mod echilibrat la

cu are
Problema 1: Participarea

redusă

a populaţiei pe piaţa

forţei

de muncă

Rata ridicată de a şomajului şi numărul crescut de şomeri reprezintă o problemă majoră la nivelul
Zonei Urbane Marginalizate Baicului-Pantelimon-Plumbuita, care influenţează în mod negativ atât
potenţialul

Totodată,

cum ar fi

de dezvoltarea

şomajului

problema

creşterea

economico-socială

gradului de

atrage

după

a Sectorului 2, cât

sine

infracţionalitate şi

şi

şi

calitatea de

condiţii

a

populaţiei.

afectează situaţia locală,

alte probleme care

traiul în

viaţă

insalubre.

Măsuri posibile

• Construirea sau înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat care

să cuprindă

inclusive programe

de voluntariat adresate tinerilor cu vârste sub 25 de ani, pentru dezvoltarea capacităţilor,
abilităţilor şi competenţelor persoanelor aflate în şomaj, şi implicit sporirea şanselor de
ocupare a unui loc de

muncă. Activităţile

propuse pentru proiectele de voluntariat pot

cuprinde:
1. Cantine sociale pentru distribuirea de alimente gratuite în rândul persoanelor

fără

adăpost

sau pentru locuitorii cu ventituri foarte;
2. lngrijirea ocazională la domiciliu a persoanelor vârstnice imobilizate la pat
3. Organizarea

şi desfăşurarea

de evenimente artistice sau culturale adresate copiilor sau

persoanelor vârstnice
4. Meditaţii gratuite pentru elevii care provin din familii defavorizate sau cu venituri foarte
mici
Oe asemenea, în cadrul Centrului pot fi furnizate servicii individualizate de integrare a şomerilor
pe

piaţa forţei

profesională

de

muncă

(iniţiative

nediscriminatoriu la

(privind scrierea unui CV, prezentarea la interviu, etc.) şi de formare
similare Programului "A doua şansă", care să asigure accesul

educaţie

al copiilor

şi adulţilor,

inclusiv al persoanelor care nu

posedă

acte

de identitate).
• Campanii de promovare a locurilor de muncă disponibile din zona SOL şi sectoarele/cartierele
învecinate;
•

Organizarea unor campanii de informare în rândul tinerilor care

să

antreprenoriale ale acestora, prin prezentarea alternativelor de
dezvoltarea abilităţilor şi cuno ştinţelor antreprenoriale.
•

.

încurajeze

finanţare

iniţiativelor

disponibile

şi

Crearea de întreprinderi sociale care activează în producţie (inclusiv prfd; se tradiţionale şi
meşteşuguri) şi servicii, în cadrul că rora pot lucra persoane din categorii d avantajate.

(\

I.

•

Analiza

şi

piaţa forţei

identificarea cererii de pe

programe de formare

profesională

redusă

Problema 2: Competitivitatea

muncă

de

de la nivelul SOL

şi

definirea unor

speciale în baza rezultatelor obţinute

a sectorului IMM-urilor

Întreprinderile Mici şi Mijlocii contribuie în mod direct la stabilitatea socială a unei zonei şi la
reducerea
muncă

şomajului,

create

Plumbuita se
piaţă,

şi

acestea fiind principalul promotor al clasei de mijloc prin prisma locurilor de

veniturilor distribuite

caracterizează

către populaţie
scăzut

printr-un nivel

al

care

locuieşte

formă

de salarii. Zonele Baicului

atractivităţii şi competitivităţii

şi

IMM-urilor pe

situaţia actuală nefavorabilă

ceea ce a reprezentat un factor determinant la

populaţiei

sub

a veniturilor

în aceste zone.

Măsuri posibile

• Realizarea unor campanii periodice de informare
privire la

oportunităţile
şi

sectoarele de industrie
birouri sau

spaţii

de

finanţare

de

servicii

şi

la

şi

promovare în rândul antreprenorilor cu

din surse europene

locaţiile

şi naţionale

a

necesită cunoştinţe

în

înfiinţare

de

disponibile din sectorul 2 pentru

producţie.

poziţii

• Stimularea operatorilor economici în angajarea persoanelor necalificate pe
avansate într-un anumit domeniu,

facilităţile

cu privire la

investiţiilor

realizată

fiscale existente în raport cu

care nu

prin informarea operatorilor

angajaţii

care provin din categorii

defavorizate.
Ed ucaţie

Problema 1: Rata

ridicată

a abandonului

şcolar

O rată ridicată a abandonului şcolar se înregistrează la nivelul tuturor ZUM vizate de strategie. S-a

observat faptul

că

familiile de etnie

rromă

nu

consideră că educaţia

în

instituţiile

de

învăţământ

este necesară şi obligatorie pentru dezvoltarea personală şi profesională a copiilor/tinerilor. Astfel,
lipsa

implicării

educaţiei,

membrilor familiei în motivarea

precum

şi

nivelul

întreţinere financiară

scăzut

de trai

şi

şi

educarea copiilor cu privire la necesitatea

necesitatea

a familiei, au ca rezultat

implicării

menţinerea

copiilor şi tinerilor în

activităţi

unei rate ridicate a abandonului

de

şcolar.

Măsuri posibile

•

Crearea unui Centru Comunitar Integrat la nivelul ZUM, prin care
servicii de

asistenţă

în atragerea copiilor/tinerilor

instituţiilor educaţionale

să

către educaţiei,

se furnizeze inclusiv
dar

şi

în selectarea

de către copii/tineri :

a. Activităţi de îndrumare şi de consiliere profesională pentru elevi;
b. Cursuri de
pentru
c.

educaţie parentală şi

părinţi şi

organizarea de

activităţi

periodice comune

copii

Crearea de programe la nivel comunitar pentru elevii din clasele primare
gimnaziale pentru promovarea
bază

de jocuri, role play,

şi

educaţiei

prin

activităţi

şi

practice interactive -pe

prin organizarea evenimentelor de divertisment cu

scop educativ;
d. Definirea

şi

implementarea

calculatorului
e. Îndrumare

şi

educaţionale

şi

a Internetului;
recomandare

pentru copiii care

unor cursuri

de îndrumare

oferită părinţilor

în

în

select/ea

utilizarea

instituţiilor

posedă abilităţi deosE('\ite îr{c19meniile

artelor

plastice,
f.

literatură, muzică,

Implementarea de

etc.;

activităţi

periodice pentru stimularea lecturii, sitmularea

capacităţilor

gândirii creative, stimularea

performanţelor

g. Monitorizarea

sociale de comunicare;

şcolare

ale elevilor ce provin din familii

defavorizate
h. Furnizarea

gratuită semestrială

care provin din familii cu
•
•

a unui set minimal de rechizite pentru copiii

posibilităţi

Stimularea

participării

învăţământ

recompensă

a rezultatelor şcolare excepţionale.

la

financiare reduse

iniţierea/

prin

Organizare evenimente caritabile (la nivelul Municipiului
care

să

fie

implicată populaţia

şcolare către

Problema 2:

în

activităţi

de donare a

îmbunătăţirea

Bucureşti

cărţilor,

sau a sectorului 2) prin

manualelor

Număr

unităţi

redus de

de şcolarizare

preuniversitar de stat

enumerate, zonele Plumbuita
află localizată

o

şi

particulare, cuprinzând

şi

şi

gimnazial - nu

află

unităţi

4

număr

Baicului cuprinzând un

singură şcoală gimnazială

ce în zona Plumbuita se
primar

a rechizitelor

preuniversitară
număr

(cuprinde

total de 19 de

grădiniţe, şcoli

cluburi sportive. Cu toate acestea, zona Pantelimon cuprinde majoritatea
se

şi

copiii care provin din familii defavorizate.

La nivelul ZUM Plumbuita, Ba icului, Pantelimon se înregistrează un
învăţământ

programelor de

de

învăţământ

de

generale, licee sau

unităţilor

de învăţământ

extrem de redus - în zona Baicului

şi învăţământ preşcolar şi

primar), în timp

de învăţământ, acestea vizând numai învăţământul

există instituţii

unităţi

preşcolar,

populaţia totală

liceal. Astfel, din

de peste

38.000 de persoane în cele două zone (Plumbuita, Baicului), cei aproximativ 3.000 de copii cu
2

vârstele cuprinse între 5-14 ani sunt
insuficiente pentru a
unităţi

răspunde

în mod

arondaţi

celor 5

corespunzător

unităţi

de

învăţământ,

acestea fiind

nevoilor existente. Majoritatea acestor

de învăţământ includ programe de tip "After School" sau

"Creşă", însă

nu toate corespund

unor standarde calitative ridicate.
Măsuri posibile

•

Planificarea
unităţi

•

şi

implementarea unor programe de transport al elevilor

de învăţământ existente pe o

rază

către

principalele

de 5 km în jurul zonei SOL.

Implementare unui program de dezvoltare a serviciilor de tip "After School" pentru toate
unităţile

de

învăţământ

studiul unei limbi
activităţi

din zonele Plumbuita

străine

de

şi

Baicului, astfel încât

circulaţie internaţională; activităţi

să includă

sportive

şi

cel

puţin

recreative;

de divertisment prin care să se stimuleze gândirea creativă.

• Construirea sau înfiinţarea unei grădiniţe
• Modernizarea/construcţia
desfăşurarea activităţilor

spaţiilor

şi

din

a unei şcoli profesionale în zona Baicului
unităţile

de

învăţământ

existente

pentru

de laborator şi dotarea acestora cu echipamente adecvate;

• Construirea unor clădiri cu funcţiune publică multiplă (de exemplu creşă la nivelul P/P+l,
în lipsa unor date demografice precise asupra populaţiei din ZUM, pentru categoriile de vârste de pâna la 14 ani,
pentru determinarea numărului a fost utilizată cota procentuală determinată în baza datelor obţinute de la INS la
nivelul Municipiului Bucureşti pentru grupa de vârsta 5-14 ani. Datele utilizate pentru calcul au fost următoarele: Total
Populaţie zona Baicului - 14.909 (Sursa: PIDU zona Baicului); Total Populaţie zona Plumbuita t .645 (PIDU zona
Plumbuita; Total Populaţie Municipiul Bucureşti, 5-9 ani - 89.588; Total Populaţie Municipiul Bu ureşti, 10-14 ani 69.884; Total Populaţie Municipiul Bucureşti - 1.835.462 . (Sursa: Institutul Naţional de Statistică, a ~a de date Tempoonline, an 2016)

2

bloc de

locuinţe

sociale la nivelurile superioare).

Problema 3: Nivel redus de calificare al resurselor umane
În urma analizei realizate în cadrul Studiului de referinţă, la nivelul ZUM se înregistrează un nivelul
evidenţiat

redus de calificare al resurselor umane, fiind
piaţa

redus de participare pe
necalificate.
ridicată
scăzut

muncii a populaţiei sau rate ridicate de

Acesastă problemă

a abandonului

de implicare al

datorează

se

şcolar şi numărul

autorităţilor şi

economică,

prin slaba dezvoltare
şomaj

procentaj

în rândul persoanelor

atât problemelor indicate anterior, respectiv rata

redus de

instituţii

de

învăţământ,

cât

şi

nivelului relativ

actorilor economici în promovarea resurselor umane.

Măsuri posibile

•

Crearea unui Centru Comunitar Integrat care
profesională

a tinerilor şi

să

furnizeze inclusiv servicii de formare

adulţilor:

a} Introducerea

şi

promovarea programelor de formare

profesională

în rândul

persoanelor necalificate, cu accent pus pe personalele care locuiesc în zonele
marginalizate,
specializare

privind

specializarea

artă culinară,

anumite

pază, tâmplărie,

servicii de

tradiţionale

b) Incurajarea practicilor

în

meserii

practice.

(ex.

etc.)

meşteşugăreşti

populaţiilor

în rândul

minoritare;
c) Organizarea de târguri pentru promovarea produselor prelucrate în mod
trad iţi o na I;
competenţelor

d) Introducerea programelor de dezvoltare a
învăţării

unei limbi de circulaţie

e) Introducerea

programelor

competeneţelor

şi

lingvistice

a

internaţională;

de

formare

prefesională

în

domeniul

digitale (ex. Utilizarea calculatorului, utilizarea unui pachet

minimal de programe pe calculator- email, microsoft word, etc.);
vizează

• Derularea de programe care

dezvoltarea

profesională continuă

a

forţei

de

muncă

angajate.
Acces la servicii
Problema 1: Slaba calitate a serviciilor de

sănătate,

în special în zonele Baicului

şi

Plumbuita

În zonele Baicului şi Plumbuita nu există spitale sau ambulatorii care să deservească populaţia .
Acestea

reprezintă,

de asemenea, zone în care o mare parte din locuitori se

confruntă

cu un

standard de viaţă scăzut, care trăiesc în condiţii improprii de locuire şi/sau aparţin unor grupuri
vulnerabile,

condiţiile

insalubre de locuit cauzând probleme de sănătate.

Astfel, în zona Plumbuita, cel mai apropiat spital este Spitalul E. lrza, situat pe Bulevardul lacul Tei.
De asemenea, nu

există

policlinici private.

Există

3 farmacii, toate dispuse pe

Servicii medicale gratuite sunt furnizate în interiorul
cabinet medical
venituri mici

şi

o farmacie,

beneficiază,

înfiinţate şi susţinute

în limita

posibilităţilor,

mănăstirii

şoseaua

Plumbuita unde

funcţionează

un

populaţia

cu

cu ajutorul sponsorilor, unde

de asistenţă

medicală şi

Colentina.

medicamente gratuite.

în zona Baicului, cel mai apropiat ambulatoriu care deserveşte locuitorii este integ~t· n cadrul
spitalului clinic „Dr. I. Cantacuzino". Cel mai apropiat s~ital este Spitalul de Recupera Medicală
„Hipocrate Fântânica" acesta fiind
de analize medicale

şi

însă

câteva farmacii.

un spital privat. ln arealul zonei func

·anează

I)

laborator

Măsuri posibile

•

Crearea unui Centru Comunitar Integrat care
şi

prim ajutor
•

Desfăşurarea

de campanii de conştientizare cu privire la modalităţile de prevenire a

•
•

a unei atitudini

planificarea

familială

Distribuirea

gratuită

corectă faţă
şi

Organizarea de cursuri

imunităţii) şi

•

bolilor

Organizarea de campanii de informare în
sănătos şi

furnizeze inclusiv servicii medicale de

servicii socio-medicale

apariţiei şi răspândirii

•

să

şcoli

în vederea

de sănătate

şi

promovării

unui stil de

viaţă

serviciile medicale
educaţia sexuală şi

campanii de informare privind igiena,

de medicamente naturiste (pentru

răceală şi gripă,

pentru

creşterea

mijloace contraceptive

Identificarea riscurilor pentru sănătate cu care se confruntă grupurile vulnerabile şi
delimitarea unor strategii de eliminare sau minimizare a riscurilor identificate

•

Identificarea şi monitorizarea cazurilor de boli transmisibile

•

Consilierea grupurilor vulnerabile cu privire la pachetul minimal de servicii de
pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul

Problema 2: Depozitarea
Deşi

neconformă

asigurărilor

sociale de

sănătate

sănătate

a deşeurilor în anumite zone ale sectorului 2

la nivelul sectorului 2, gradul de conectare la serviciile de salubrizare poate fi apreciat ca fiind

ridicat,

există

zone cu

deşeuri

informaţiilor

Astfel, conform

depozitate neconform, precum Plumbuita

şi

prezentate în PIDU Plumbuita - Steaua

Roşie

lacului de agrement Plumbuita nu

există

zona Baicului.
- Petricani, în zona

rampe create special pentru deversarea gunoaielor, iar pe

ţărm nu există containere sau coşuri de gunoi. În plus, majoritatea gospodăriilor nu au contracte

încheiate cu firma de salubrizare, depozitarea

deşeurilor

realizându-se în zona lacului sau pe

stradă. În cadrul discuţiilor purtate cu comunitatea, a fost indicată prezenţa unui nivel ridicat al
poluării

aerului

determinată

de deversarea în apele lacurilor Fundeni

resturilor menajere, fără a exista un program

corespunzător

şi

Plumbuita a

de salubrizare

şi

deşeurilor şi

epurare a apelor.

Măsuri posibile

•

Organizarea unor campanii de informare, educare
gestionării şi depozitării

şi conştientizare

privind prevenirea

neconforme a mediului

•

Organizarea unor campanii de educaţie

ecologică

•

Organizarea unor campanii de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea neconformă

în

şcoli şi grădiniţe

a deşeurilor
•

Programe/acţiuni implementate de autorităţile publice pentru colectarea deşeurilor

depozitate pe malul lacurilor
Problema 3: Slaba dezvoltare a serviciilor culturale în zona Baicului
Deşi

în general, la nivelul sectorului 2

constată prezenţa

există

un patrimoniu arhitectural

şi

cultural divers

mai multor edificii înscrise în categoria monumentelor de patrimoniu,

anumite zone în care acesta este slab reprezentat.

şi

se

există

Astfel, la nivelul zonei cuprinse în cartierul Baicului nu se

regăsesc

edificii înscrise în patrimoniului

cultural sau arhitectural al municipiului Bucu reşti. În plus, în această zonă nu există teatre, săli
culturale, muzee

şi

nu

există informaţii

privind organizarea de evenimente culturale.

Măsuri posibile

•

Organizarea de evenimente culturale în aer liber, cu caracter gratuit, adresate

comunităţii

locale
•

Construcţia şi

amenajarea de săli sau

spaţii

în aer liber pentru organizarea spectacolelor

şi

a altor evenimente culturale
•

Organizarea de concursuri pe
artistice ale

•
•

bază

de burse

şi

premii pentru stimularea aptitudinilor

rezidenţilor

Derularea unor proiecte de street art
Desfăşurarea

de campanii de promovare a evenimentelor culturale organizate la nivelul

sectorului 2 Bucureşti
Comunitate

şi

imagine

pu bl ică

Problema 1: Segregare socială între

populaţia rromă, refugiaţi şi ceilalţi

La nivelul ZUM se

constatată existenţa

refugiaţi şi ceilalţi

locuitori ai zonelor datorat, în special, nivelului

populaţiilor

populaţiile

şi diferenţelor

minoritare, dar
de etnie

unui fenomen de segregare
de

natură socială.

minoritară şi ceilalţi cetăţeni

membri ai

socială

scăzut

Astfel, se

populaţia rromă,

între

de

populaţiei.

educaţie şi

de trai al

remarcă discrepanţe

privind incluziunea în sistemul

între

educaţional,

pe

piaţa muncii, sau din punct de vedere social. În acest context au luat amploare fenomene sociale

reprezentate de violenţa în familie, consumul de droguri/ alcool, criminalitate, delicvenţă juvenilă,
abandonul

şcolar,

segregarea

socială

abandonul
se

şi

manifestă şi

instituţionalizarea

prin

marginalizări

izolate teritorial, fapt ce conduce la formarea

copiilor. De asemenea, la nivelul ZUM,

teritoriale,

grupurilor

populaţiile

minoritare fiind deseori

infracţionale ("găşti") şi

la conflicte

locale.
Măsuri posibile

• Construirea/înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat care să furnizeze inclusiv un pachet de
servicii comunitare prin care
implicit să

sporească

să

se

prevină

nivelul de integrare al

problemele cauzate de segregarea

populaţiilor,

incluzând

a) Organizare evenimente informative privind
educaţie

a persoanelor de etnie

asistenţă medicală şi

parte din
unităţi

b)

Iniţiere

populaţii

socială şi

următoarele acţiuni:

creşterea

rromă şi creşterea

nivelului de acces la

accesului la servicii de

servicii comunitare pentru toate persoanele care fac

minoritare. Evenimentele pot fi

de învăţământ sau

unităţi

suţinute

în parteneriat cu

medicale.

campanie de prevenire a consumului de droguri, indicând efectele

nocive ale acestora asupra consumatorilor şi a persoanelor din jur.
c)

Iniţiere

campanie privind unitatea în comunitate prin introducerea metodei de

colectare

şi

distribuire a produselor "în surplus" ale

populaţiei

sau operatorilor

economici (ex. alimente, haine, jucării, drţi, rechizite, etc.) care pot fi donate
persoanelor nevoiaşe - Ex. "Frigider Comunitar", "Şifonier Î .munitar" sau
"Libraria

Comunitară".

'

demografică, economică şi socială

• Monitorizarea
asupra

populaţiilor

minoritare, în vederea

a zonelor urbane marginalizate, cu accent

Identificării

timpurii a problemelor de segregare.
promovării

• Organizare de evenimente multiculturale în vederea
minoritare şi a integrării

acţiunilor

culturale în

viaţa comunităţii

tradiţiilor

populaţiilor

locale.

Problema 2: Grad de infracţionalitate ridicat
În decursul ultimilor ani a fost înregistrat un număr ridicat de tâlhării, acte de violenţă sau furturi,
lângă

la nivelul Sectorului 2. Pe

acestea în zonele marginalizate vizate de SOL au fost raportate

comercializarea şi consumul substanţelor ilegale şi practicarea prostituţiei. În vederea combaterii
şi diminuării numărului

de astfel de infracţiuni, anterior, au fost implementate 2 proiecte în cadrul

teritoriului SOL, prin introducerea sistemelor de

de monitorizare video în zonele Baicului

şi

Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani. În zona Pantelimon nu a fost realizat un proiect privind
introducerea unui sistem de monitorizare
locală,

cu comunitatea
infracţională

şi

supraveghere video. De asemenea, conform

zona Pantelimon se

confruntă

discuţiilor

cu o serie deprobleme de

natură

generate de găştile de cartier formate din tineri provenind din familii dezavantajate.

Măsuri posibile

• Construirea/înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat care să furnizeze inclusiv un pachet de
infracţionalitate,

servicii comunitare pentrureducerea gradului ridicat de

să prevadă

care

următoarele acţiuni:

a. Organizare sesiuni de instruire în rândul operatorilor economici
acestora privind aplanarea
răspunsul

în cazul

b. Organizarea de
către

c.

asistării

acţiuni

la un act
Poliţia

conflictelor la locul de

muncă şi

infracţional.

de instruire

organele abilitate (ex.

civică

în rândul

Municipiului

populaţiei,

Bucureşti,

efectuate de

Jandarmerie, etc.),

Oferirea de pachete gratuite în cadrul programele de dezintoxicare pentru
consumatorii de alcool,

d.

şi prevenţia

şi angajaţilor

Acţiuni

substanţe

nocive, etc.

de informare şi control privind

cerşetoria şi prostituţia

• Definirea şi implementarea unor programe sociale de reintegrare în societate a foştilor
deţinuţi

• Introducerea unui sistem de monitorizare şi supraveghere video în zona Pantelimon
• Construirea sau
în vederea

înfiinţarea

unui baze cu

diversificării opţiunilor

Problema 3: Imaginea

activităţi

negativ de

Bucureşti. Această

infracţionalitate
civică

în rândul

populaţie,

de petrecere a timpului liber

publică negativă

Imaginea zonelor Baicului, Plumbuita, precum
percepută

sportive cu access gratuit pentru

populaţia rezidentă

imagine

negativă

anumite zone din arealul Pantelimon este

în zonele învecinate sau în alte sectoare ale Municipiului

asupra este

la nivelul ZUM, precum

şi

şi

perpetuată

de nivelul redus de

de

existenţa

unei rate ridicate de

educaţie instituţională şi educaţie

populaţiei.

Măsuri posibile

• Amenajarea de spaţii publice speciale pentru organizarea evenimentelor socio-c;+llturale în
zonele urbane marginalizate, adresate publicului larg.

//

• Amenajarea de spaţii verzi de tip "Zona de Picnic"
• Realizarea şi promovarea de scurt-metraje în zonele Saleului şi Plumbuita, privind moştenirea
culturală

a minorităţilor din

zonă.

• Organizare de evenimente de informare publică privind responsabilitatea etică a cetăţenilor:
a) cu privire la menţinerea mediului înconjurător - adresate cu precădere locuitorilor din
arealul lacurilor;
b) cu privire la
întreaga

infracţiuni şi consecinţele

populaţie

acestora pe termen mediu

şi

lung, pentru

a ZUM.

• Înfiinţarea unui centru de colectare a produselor reciclabile (plastic, hârtie, PET-uri) pe bază de
remunerare în bani în funcţie de cantitatea de deşeuri adusă spre reciclare
• Organizarea unor activităţi de amenajare

peisagistică

pe

bază

de voluntariat.

Anexa 18 -

Distribuţia măsurilor

pe zonele distincte din teritoriul SDL

Teritoriul SDL a fost diferenţiat în cadrul tabelului următor astfel:
ZUM Baicului reprezintă ZUM delimitate şi validate în zona Baicului conform studiului de
referinţă

ZUM Plumbuita reprezintă ZUM delimitate şi validate în zona Plumbuita conform studiului de
referinţă

ZUM Pantelimon reprezintă ZUM delimitate şi validate în zona Pantelimon conform studiului
de referinţă
Alte zone reprezintă teritoriul vizat de SOL situat în proximitatea ZUM

c
Măsurile

o

.§

..:.;

oVI
:;

necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SOL

~

ni

·;:

o.

g

·c
{:!

• • • •

1

Fluidizarea, interconectarea şi decongestionarea traficului rutier

2

Realizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv asigurarea
accesului la surse de apă

3

4

potabilă

Program de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea neconformă a deşeurilor
Reabilitarea locuinţelor, sprijin pentru înscrierea acestora în registrul cadastral şi
construirea de clădiri sociale cu

5

Extinderea, amenajarea

funcţiune multiplă

şi întreţinerea spaţiilor

verzi

şi

a spaţiilor de joacă pentru

copii

6

Analiza periodică a cererii şi ofertei de muncă la nivel local şi intermediarea

• • • •

iniţiativelor

antreprenoriale pentru crearea de noi locuri de

dintre angajatori

şi

persoane fără loc de

muncă

Crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat accesul tuturor
rezidenţilor şi care să furnizeze următoarele servicii/bunuri:

a.
b.

servicii de consiliere personală şi profesională
furnizarea gratuită a materialelor educaţionale pentru copiii care provin din familii
cu

c.

• •

• • • •

relaţiilor

8

• •
• • • •

muncă,

Sprijinirea

inclusiv crearea întreprinderilor sociale

7

•

posibilităţi

financiare reduse

consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru obţinerea actelor de proprietate
asupra locuinţelor

• • • •

• • • •
• • • •

• • • •

Măsurile

·s

necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SOL

"5
u

"ii
IX)

2

:::>
N

d.

iniţiative

de colectare

şi

distribuire a produselor "în surplus" ale

operatorilor economici (ex. alimente, haine, jucării,

cărţi,

populaţiei

sau

rechizite, etc.) care pot fi

• • • •

donate

e.
f.

cantină socială

programe pentru dezvoltarea

abilităţilor şi competenţelor

persoanelor aflate în

şomaj

g.

servicii individualizate de integrare a şomerilor pe

h.

servicii de formare profesională

i.

evenimente informative
populaţiei aparţinând

şi

campanii pentru

muncii

creşterea

nivelului de integrare a

grupurilor defavorizate

j.

servicii medicale de prim ajutor şi socio-medicale

k.

servicii pentru prevenirea

• • • •
• • • •

Programe de educaţie/formare profesională şi încurajare a participării la

• • • •

segregării

sociale

şi

defavorizate

învăţământ

10

I

Construire

înfiinţare şi

dotare unităţi de învăţământ, care să furnizeze inclusiv

servicii de tip „Afterschool"

11

• • • •

Programe de informare şi conştientizare a locuitorilor cu privire la protecţia

• • • •

şi

mediului

campanii de

conştientizare

a populaţiei

şi

de asigurare a unor

salubritate

13

Promovarea şi organizarea de evenimente culturale la nivel local

14

Acţiuni

sociale pentru integrarea în comunitate a persoanelor

populaţiei

15

Campanii

aparţinând

minoritare/ grupurilor defavorizate

şi acţiuni

pentru reducerea gradului de

infracţionalitate

la nivelul zonelor

marginalizate

16

• • • •

condiţii

şi

Programe

minime de sănătate şi igienico-sanitare

12

• • • •
• • • •
• • • •

sporirea gradului de integrare a

populaţiei

9

piaţa

• • •
• • • •

Programe de promovare şi îmbunătăţire a imaginii publice a comunităţii

• • • •
• • • •

• • • •
• • • •

istribuţia măsurilor

Anexa 19.

pe sectoare şi tipuri de investiţii

•

•

Tangibile
{Hard)

Intangibile
(Soft)

•III

c

III

Măsurile

necesare pentru rezolvarea problemelor din
teritoriul SOL

'l!

e
::I

~
~

.5

Fluidizarea, interconectarea şi decongestionarea traficului rutier

2

Realizarea şi îmbunătăţirea Infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv
asigurarea accesului la surse de apă potabilă

şi

ecologizare

a zonelor

afectate

de

construirea de

clădiri

sociale cu

funcţiune multiplă

şi întreţinerea spaţiilor

verzi

şi

e
:so :iu
~

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de noi locuri

Analiza periodică a cererii şi ofertei de muncă la nivel local
intermediarea

relaţiilor

dintre angajatori

şi

persoane

fără

Cii

III

::e .9

e

...
u

III
1111

u

"O

>III

III
CI.
::I

o

Cii

III

:s

w

::I

E

...... ·.:::e
c

li)

...

>III

c
c-

•

a spaţiilor de

pentru copii

de muncă, inclusiv crearea întreprinderilor sociale

7

III

·2

•

a deşeurilor

Extinderea, amenajarea
joacă

6

Cii

•

cadastral

5

...

Reabilitarea locuinţelor, sprijin pentru înscrierea acestora în registrul

neconformă

4

::I

•

de

~

ou

o
III

depozitarea

Program

:eu

•

1

3

-e

·-...

'.l!I

•

•
•

şi

loc de

muncă

8

Crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI} la care să fie asigurat
accesul tuturor rezidenţilor

şi

care să furnizeze servicii/bunuri

a.

servicii de consiliere personală şi profesională

b.

furnizarea gratuită a materialelor educaţionale pentru copiii care
provin din familii cu

c.

financiare reduse

consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru obţinerea actelor de
proprietate asupra

d.

posibilităţi

iniţiative

de colectare

populaţiei
cărţi,

locuinţelor
şi

distribuire a produselor "în surplus" ale

sau operatorilor economici (ex. alimente, haine, jucării,

rechizite, etc.) care pot fi donate

•

• • • •
•

•

•
•
•

•

Măsurile

•

Tangibile

Intangibile

(Hard)

(Soft)

necesare pentru rezolvarea problemelor din

teritoriul SOL

e.

cantină socială

f.

programe

•

pentru

dezvoltarea

abilităţilor

şi

•

competenţelor

persoanelor aflate în şomaj
g.

servicii individualizate de integrare a şomerilor pe piaţa muncii

h.

servicii de formare

i.

evenimente informative

•

profesională

integrare a populaţiei

şi

campanii pentru

aparţinând

k.

servicii pentru prevenirea segregării sociale
integrare a populaţiei defavorizate
Programe

de

•

nivelului de

•

servicii medicale de prim ajutor

participării

creşterea

grupurilor defavorizate

j.

9

•

educaţie/formare

şi

•

sporirea gradului de

profesională

şi

încurajare

•

a

la învăţământ

10

Construire I înfiinţare şi dotare unităţi de învăţământ, care să
furnizeze inclusiv servicii de tip „Afterschool" şi pachetelor integrate
pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie /
învătământ primar şi secundar

11

Programe

şi

campanii de

conştientizare

•

de asigurare a

•

a locuitorilor cu privire la

•

a populaţiei

şi

unor condiţii minime de sănătate şi igienico-sanitare
12

Programe de informare
protecţia

mediului

13

Promovarea

14

Acţiuni

şi

şi

salubritate

16

•

organizarea de evenimente culturale la nivel local

•

sociale pentru integrarea în comunitate a persoanelor

aparţinând populaţiei

15

şi conştientizare

minoritare/ grupurilor defavorizate

Campanii şi acţiuni pentru reducerea gradului de
nivelul zonelor marginalizate
Programe de promovare
comunităţii

şi

•

îmbunătăţire

infracţionalitate

la

a imaginii publice a

a

•
•

Anexa 21. Matrice d e coresp oml enţă p rivind complementaritatea intervenţiilor subsumate listei indicative de
intervenţii pentru care se inten ţi onează solicitarea finanţării din POCU, POR, alte surse
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Anexa 21- Fişa pentru i nteNenţiile din lista
Fişa intervenţii/or,

indicativă

pe modelul prezentat mai jos, este completată pentru fiecare intervenţie din lista

indicativă.

Fişa intervenţiei

#1.1
egivnea de dezvoltare Burnreşti-1/fov

Justificarea intervenţiei

Conform

informaţiilor

din Studiul de

referinţă,

locuitorii Zonei Urbane

Marginalizate analizate consideră că o problemă importantă Io nivelul
teritoriului în care locuiesc este reprezentată de trans rtul public şi
tr nsportul in comun {50,6% sunt nemulţumiţi de transportul public şi 55%
dintre res ondenţi au declarat că sunt nemulţumiţi în legătură cu transportul
în comun din zonă). Gradul ridicat de nesatisfacţie ol popula ţiei cu privire Io
acest as ect consolidează necesitatea de o amenoj rute de tronsp rt public
suplimentare în zona în care I cuiesc.

8.

De asemenea, în urmo

rgonizării

întâlnirilor cv comunitate

i n zona

urb nă m rginolizotă, oceost a subliniat necesitatea de o combate izol rea
in punct e vedere I transportului în comun prin diverse măs uri susţin ute
e reprezentanţii autorităţilor publice din zonă (în special în zon Plumbvit ,
unde staţiile de tramvai se
în zono P ntelimon, unde
distanţe

află

Io distanţe de peste 2 kilometri epărtore sau
de tramvai şi e autobuz sunt plasate la

staţiile

c nsiderobile una de ceafă/altă şi crează dificultă ţi po

Alte probleme sunt reprezentate de
transport din zonele Baicului

şi

numărul

Plumbuita,

u/oţiei

I.cole).

redus de rute si mijloace de
ar

şi

de

eficien ţa redusă

a

57-G

mijloacelor de transport ~xistente, dat fiind faptul că în lipsa unor benzi
dedicate pentru transportul public, autobuzele

şi

troleibuzele sunt blocate

zilnic în trafic la orele de vârf. În zona Pantelimon, planificarea staţiilor
diferite/or mij loace de transport în comun nu este corespunzătoare, În sensul
În care nu asigură integrarea acestora ( e exemplu, staţiile de tramvai sunt la
dis tanţe

mari de staţiile de utobuz).

Astfel, se
baza

consideră

necesar ca regia de transporturi

cărora să înţeleagă

suplimen tării

necesitate.a

pentru ca transportul în comun

să deservească

urbană marginalizată. Acţiunile

locuitori din zon

vor consta în analiza, in baza unui studiu,
de membrii

comunităţii

solicitărilor către

C munitatea

9.

marginalizată Interven ţia

„opulaţiei

10.

în acest sens

şi

num r ului de
V

număr

staţii,

moi mare de

întrepinse de membrii GAL

interprf!!tarea datelor colectate
trasnmiterea

informaţii/or şi

marginalizate din zona Baicului -

Pantelimon - Plumbuita (inclusiv zonei marginalizate de romi}, precum

din teritoriu

Grupuri

şi în

un

ţ intă

vizate

-

(pl!!rsoane aflate în risc de
sărăcie şi l!!Xcfuziune socială)

pe

RA TB.

adresf!!ază comunităţii

se

să obţiă informaţiile

şi

din teritoriul de referinţă a SOL.

Ti ate categoriile de grup ţin tă vizate pentru intervenţiile propuse
prin SOL, definite conform Modelului cadru SOL.

-

Minim 2.000 locuitori din zona

urbană marginalizată şi

cel

puţin

30

pers ane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

11.

estimat ă

Durata

a 6 luni

in t~ rve n ţiei

12.

Buget estimativ

3.000euro

13.

Surse de finanţ are

Resurse proprii

Sustenabilitatea
după

14.

intervenţiei Intervenţia

va fi

monitorizată

din punct de vedere al sustenabilităţii viitoare,

închei rea perioadei care va fi asigurată prin menţinerea funcţionalităţii noilor staţii deschise în

de finanţare DLRC

cartierele Baicului, Plumbuita
sustenabilităţii

şi

Pantelimon pe terme lung. De asigurarea

se vor ocupa atât membrii GAL, cât şi reprezentanţii Primăriei

Sectorului 2, care vor stabili parteneriatul de colaborare cu
RATB.

Fişa intervenţiei

#2.1

reprezentanţii

Obiectiv specific 1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţit!i prin
accesului la serviciile comunitare de utilităţi publice
2. Realizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv
asigurarea accesului la surse de apă potabilă

Justificarea intervenţiei

Conform informaţiilor din Studiul de referinţă, dotarea locuinţelor cu servicii
moderne precum gaze s u apă
Baicului

şi

Pantelimon

şi

Plumbuita (doar 43% au a

caldă

li

seşte

din 1 din 2
ă caldă,

în cel

locuinţe

29% sunt

puţin

1 din 5

din zona

racordaţi

la

locuin ţe

din

marginalizată

reţeaua

de gaze

şi

d ar 20 o au încălzire).
De asemenea, în urma organizării Tntâlnirilor cu comunitatea din zona
urbană marginalizată,

8.

aceasta a subliniat necesitatea ca zonele în care

locuiesc să f ie aco erite de reţeaua de alimentare cu apă.
Conform SIDU Sector 2 2016-2020, în zona Plumbuita, deşi locuinţele sunt
rac rdate la energie
debranş

electrică, apă curentă şi

canalizare, majorita tea sun t

te datorită restanţe/or acumulate. Gospodăriile situate în arealul

peninsular (str. Tămâioarei) nu sunt racor ate la reţeaua de canalizare,
aceasta nefiind construită în zonă. De asemenea, str. linotipului localizată în

de alimentare cu apă. Zona
Plumbuita nu este racor ată la reţeaua centralizată de termof icare.

arealul peninsular, nu are acces la

reţeaua

marginalizată

ţintă

vizate

aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială)

Populaţia aparţinând
intervenţiile

categorii/or de grup

ţintă

vizate pentru

propuse prin S L, definite conform Modelului cadru SOL,

din zonele cu infrastructură

te hnico-edilitară deficitară

Minim 700 locuitori din zona urbană marginalizată şi cel puţin 50
persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune s cială.

n /torizată

prin monitorizarea o erabifit

din unct de vedere al sustenabilităţii viitoare,
V

ţii

surselor de

apă

create

şi

prin realizarea de

teste periodice/analize periodice de laborator pentru a determina calitatea

Fişa Intervenţiei

#3.1
Regiunea de dezvoltare

Iniţiative

Bucureşti-Ilfov

de ecologizar~ a zonelor afectate de depozitarea neconformă a

deşeurilor

(colectarea

deşeurilor

de

către

furnizori

specializaţi

şi

salubrizarea zonei r}
Obiectiv specific 2 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin
reabilitarea zonelor urbane rezidenţiale şi îmbunătăţirea gradului de acces al
populaţiei către sistemul public

de transport în comun

3. Program de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea neconformă a
deşeurilor

8.

categoriilor de grup ţin tă vizate pen tru
intervenţiile

propuse prin SOL, definite conform Modelului cadru SOL,

din zonele afect te de depozitarea neconformă a deşeurilor.
Minim 100 locuit ri din zona urbană margina ată şi cel puţin 15
persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune

Intervenţia

va fi monitorizată din punct de vedere al sustenobilităţii viitoare,

prin monitorizarea atingerii indicatorilor proiectelor depuse in cadrul
ins tituţii,

prezentei

precum

şi

prin asigurarea unor contracte permanente cu

f urnizori autorizaţi dec /ectare a deşeurilor.

Fişa intervenţiei

#4.1

Regiune de dezvoltare
Judeţ

Justificarea intervenţiei

Conform informaţiilor din Studiul de referinţă şi o informaţiilor obţinute în
urma organizării în tâlnirilor cu comunitatea, starea locuinţe/or este
percepută

treime

ca fiind precară (/ cuinţa necesită reparaţii şi renovări) pentru o

in locuitorii zonelor Baicului şi Pantelimon {31%-32%} şi de

aproximativ 6 din 10 locuit ri din Plumbuita (58'6).

8.

Zona urbană marginalizată viz tă de SDL este o zonă cu multe barăci, străzi
neas/alt te, locuinţe care nu au utilităţile necesare pentru supravieţuire şi un
nivel de poluare ridicat din cauza diferitelor tipuri de deşeuri depozitate. În
această zonă

locuiesc f amilii de rromi care şi- u construit locuinţele, în

general, în mod ilegal şi cu o struct ură de rezis ten ţă precară - nu au acces la
utilităţi

publice, i r în tr-o cameră p t locui şi mai multe familii. Mai mult

decât atât, în zonă nu există sistem de canalizare şi de g ze naturale.

~o

lnterv~nţia

va fi m

nitorizată

din punct de vedere al sustenabifităţii viitoare,

prin monitorizarea indicatorilor proiectelor, monitorizarea
constantă

14.

constant

a locuitorilor clădirii, te.

şi

După finalizarea intervenţi~i se

menţinerea funcţionalităţii clădirii şi

unui grad de ocupare 100/ .

Fişa intervenţiei #4.2

egiunea de dezvoltare Bucureşti- I/fi v

asigurarea în

evaluarea
va

urmări

permanen ţă

a

marginaliz tă este reprezentată de lipsa documente/or de proprietate asupra
locuinţe/or.

cest fapt creează dificultăţi populaţiei din z nă, atât din punct

de vedere al locuirii

(inexistenţo

actelor de proprietate conduce la

imposibilitatea de racordate la sistemul de apă, gaze, canalizare, energie
tdectrică şi termică,

etc., precum şi la Îngreunarea posibilităţilor de angajare

a acestor persoane).
Persoanele din c tegorii defavorizate (şi nu numai) rezidente în zona urbană
marginalizată

locuiesc, în

eneral,

fără

forme legale, în

locuinţe

cu statut

incert de proprietate, închiriate de la persoane particulare s u din
patrim niul e stat. Un spect specific I

cuinţelor

amplasate în

această zonă

este statutul incert al proprietăţii, multe dintre acestea neavând documente
de delimitare cad strofă sau documente de proprietate (fiind achiziţionate în
baza unor chitanţe de mână) .
lntt!rvenţia

se

adresează comunităţii

marginalizate din zona Baicului -

Pantelimon - Plumbuita (in clusiv zonei marginalizate de romi), precum

i---------

populaţiei din

şi

teritoriul de referinţă a SOL.

Familiile

fără

o

situaţie clară

cu privire la actele de proprietate

asupra locuinţei şi/sau terenului pe care locuiesc.

1

Minim 150 locuitori din zona

urbană marginalizată şi

cel

puţin

30

ers ane af late în risc de sărăcie şi excluziune socială.
--------

Durata

estimată

-

a 24 luni

intervenţiei

150.000 euro

I

I_

____

Intervenţia

va fi monitorizată din punct de vedere al sustenabilităţii viitoare,

prin monit rizarea iniţiativelor de consiliere şi sprijinire a persoanelor care nu
' deţin acte de proprietate asu ro locuinţelor, în vederea rezolv~ rii acestor
1 .

situaţii,

chiar

şi după

finalizarea proiectelor. Astfel, se

doreşte

ca Centrul

Comunitar Integrat ce va fi construit în ZUM să asigure permanent servicii de
consiliere în vederea întocmirii dosarului pentru

obţinerea

actelor de

:proprietate asupra locuinţelor, fiind funcţional pe o perioadă de minimum 5

Fişa intervenţiei

#5.1

Conform studiului de

referinţă,

mai mult de jum tate din locuitorii zonelor
w

ubane marginalizate Pantelimon, sun t nem ulţumiţi de spaţiile verzi şi
locurile de joacă pentru copii, în vreme ce

8.

şi

locurile de

joacă

de

pentru copii este mult mai m re I

marginalizate Plumbuita
analiza e context

nemulţumireo faţă

şi

mai

scăzută

t! Videnţiază f aptul că

în zona margin

lizată

spa ţiile

e

verzi

nivelul zonei
Baicului,

la nivelul zonei Baicului se

deşi

regăseşte

un singur parc, amenaj at în partea de nord-vest.
ln tervt?nţia

se odreseaz

w

comunităţii

marginalizate din zona Ba icului -

lumbuita (inclusiv zonei marginalizate de romi), precum
terit riul de

referinţă

şi populaţiei

din

a SDL.

Toate categoriile de grup

ţintă

vizate pentru

intervenţiile

propuse

prin SDL, definite conform Modelului cadru SDL
Minim 30 locuitori din zona

urbană marginalizată şi

persoane of/ te în risc de sărăcie şi excluziune socială.

cel

puţin

20

Fişa intervenţiei

#6.1

Regiunea de dezvoltare

Bucureşti-Ilfov

Municipiul Bucureşti
Grup de Acţiune Locală Bucureşti Sector 2

6.

Măsura

de
Justificarea intervenţiei

6. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de noi locuri
inclusiv crearea întreprinderilor sociale

muncă,

la nivelul zonelor m rginalizate Baicului, Pantelimon, Plumbuita
participare

redusă

rată rif/icată

8.

a

a

populaţiei

şomajului.

pe

piaţa forţei

de

muncă,

există

o

remarcându-se o

De asemene , o mare parte a locuitorilor

beneficiază

de venituri mici, în contextul în c re de multe ori sunt realizate

"angajări la

negru", j.vră contract e muncă.

Din sondajul realizat la
reieşit că

principala

niv~lul

c

nem ulţumire

mun ităţii

a respon

m rginalizate din Sectorul 2 a

enţi/or vizează şansele

reduse de

finanţării

acestora prin măsuri de acompaniere, prin intermediul angajaţilor

care vor susţine activitatea acestora.

Fişa intervenţiei

#7.1

relaţiilor dintr:

Justificarea

intervenţiei

an aj atori şi pers ane fără loc d

muncă

La nivelul zonei r marginalizate Baicului, Pantelimon, Plumbuita exist" o
participare redusă a populaţiei e iaţ forţei de muncă, remarcân u-se o r tă
ridicată

8.

a

ş

majului. De asemenea, o mare p rt

locuitorilor

ben~ficiază

de

"angajări

la

venituri mici, in contextul în care de multe ori sunt realizate
negru", fără contract de

muncă.

Din sondajul r~ alizat la nivelul comunită ţii marginalizate din Sectorul 2 a reieşit
că

princip I

un loc de

nemulţumire

muncă.

a

respon denţilor vizează şansele

reduse de

a-şi găsi

Sustenabilitatea
intervenţiei

14.

încheierea
finanţare

după

perioad i

de

DLRC

Fişa intervenţiei

#8.1

. Crearea unui Centru Comunitar Integrat {CC/) la care

Justificarea

intervenţiei

să fie

asigurat accesul

personală

Centrul Comunitar Integrat va oferi servicii de consiliere
profesională,

A.nafiz

şi

servicii sociale, medicale şi de formare profesională.

efectuată

asupra zonelor urbane marginalizate a scos în

serie de probleme cu care se

confruntă

Pantelimon-Plumbuita. A.st/el, în
un statut incert al

proprietăţii,

zona

urbană

zon ă există locuinţe

în care

condiţiile

m

evide nţă

rginalizată

vechi

şi

o

aicufui-

nereabilitate, cu

improprii de locuire cauzează

a esea probleme de sănătate.

8.

De asemenea,
şomajului,
ridicată

această zonă

nivel redus de

este

educaţie,

caracterizată

printr-un nivel ridicat al

lipsa servicii/or medicale

şi

sociale

şi

rata

criminalităţii.

Nu în ultimul rând, în zonele urbane marginalizate B icului, Pantelimon,
Plumbuita există un grad ridicat de se regare s cială, comunitatea romă fiind
st b integrată în societ te.
Intervenţia

I
'

I

I

--

-

-

- -

- - - --- - -

se adresează comunlt'1ţll margin lizate din zona Baicului -

Pantelimon - Plumbuita {inclusiv zonei marginalizate

r mi)

5

Copii În

situaţii

de dificultate

Familiile fără o situaţie clară cu rivir I actele de proprietate asupra
locuinţei şi/sau

terenului pe care locuiesc, precum şi persoanele fără

adăpost

Persoane adulte şomere sau inactive
Co ii şi tineri ai străzii

10.

Persoane vârstnice aflate în

situaţii

de

persoanele vârstnice care locuiesc singure
nu

beneficiază

de sprij in În

dependenţă,

şi/sau

mai ales

nu sunt autonome şi

gospodărie

Minim 300 locuitori din zona

urba nă marginalizată şi

cel

puţin

40

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2 20
Sustenabifitatea
asigur

tă

intervenţiei după

încheierea erioadei de finanţare DLRC va fi

următoarele acţiuni ad

prin

tote la nivelul GAL:
după finalizarea

monitoriz rea indicatorilor de proiectului

14.

perioadei de

implementare a DLRC;
implicarea grupului

ţint

V

în

activităţiile

viitoare de dezvoltare la nivel

local.

Fişa intervenţiei

#9.1

Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Derularea de

rograme care

vizează

dobândirea de

calificări

practice în

domenii specifice, în funcţie de nevoile de pe piaţa muncii din Sectorul Z
biectiv specific 5 Îmbunătăţirea cadrului dl! f urniz re a serviciilor
educaţionale

6.

(pentru copii, tineri)

prin delimitarea unui set de

şi

cţiuni

dt! formare

conexe care

profesională

să

(pentru

adulţi)

asigure re ucerea ratei de

abandon şcolar şi creşterea nivelului e calificare în rândul p

pulaţiei

participării

la Învăţământ

Conform informaţii/ r din Studiul de referinţă, la nivelul zonei urbane
m rginalizate se constată un nivel redus al ocupării pe piaţa muncii,
aproxim tiv două treimi din tre respondenţii de 15-64 ani care nu urm ază o
formă de invvţăm ânt nu sunt încadraţi pe piaţa formală a muncii (şomeri,
casnici, pensionari, persoane asistate socio/, muncitori pe
neof ici lă).
De asemen o, Io nivelul teritoriului vizat de SOL se

piaţo

constată că

inform

fă,

pt!rs ane/e

necalificate sau fără studii superioare reprezintă cel mai mic procent de
ocupare pe piaţa muncii. În zona Baicului, o mare parte în numărul
persoanelor făr ~ locuri de muncă este reprezent tă de tineri cu vârsta sub 25
de ani (27, 7'6), mai ales cu studii necalificate. În zonele Pantelimon şi
Plumbuita, categori erso ne/or necalificate/fără studii, prezintă cel mai mic
pr cent de ocupare pe piaţa muncii, aproximativ 28,5%.
În plus, Studiul de Referinţă evidenţiază faptul că numai aproximativ 13'6 din
p pu/aţia zonei urbane marginalizate au studiile superioare finalizate .
O altă pro lemă de la nivelul teritoriului SOL este reprezentată de dezvoltarea
economică locală,

c re este

împiedicată

inclusiv ca urmare a lipsei

calificării

forţei de muncă.
Interven ţia

se

adresează

întregii populaţii din teritoriu/ de
urbane marginalizate.

referinţă

SOL,

r cu

precădere populaţiei zonei

Persoane c re au părăsit de timpuriu şcoala şi care pa rticipă la
progr me e tip a doua şansă
Persoane adulte ş mere sau inactive

10.

Minim 100 locuitori din zona urbană mar in lizată
persoane of/ te în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Reducerea num vrului de persoane necalificate, precum
competenţe/or

profesionale ale
e muncă şi

îmbunătăţirea forţei

14.

şi

cel

puţin

30

şi îmbunătăţirea

populaţiei
creeză

din teritoriul SOL, conduc la
premizele unei dezvoltări economice

durabile.
În vedere monitorizării intervenţiei, vor f i analizate proporţiile de ocupare pe
pi

ţa

muncii a pers anelor care au urmat cursuri de calif icare de la nivelul
Totoda tă, în vederea valorificării

z ne/or Plumbuita, Baicului, Pantelimon.

principiului de formare continuă şi pe tot parcursul vi ţii, reprezentanţii GAL
vor asigura parteneriate cu centrele regionale de formare profesionar .

Fişa intervenţiei

#10.1

Regiunea de dezvoltare Bucureş ti-Ilfov
1.

6.

' Obiectiv specific 5 Îmbunătăţirea cadrului de furnizare a serviciilor
educaţion le (pentru copii, tineri) şi de forma re profesională (pentru adulţi)
prin delimitarea unui set de acţiuni conexe care să asi ure reducerea ratei de
a andon şcolar şi creşterea nivelului de calificare în rândul popula ţiei.

Este absolut necesară alinierea calităţii instituţii/ r de învăţământ, astfe f încât
acestea să deţină spaţii destinate fab rotoarelor şi echipamen te
ecvate
s ecificului materii( r, ex.:chimie, fizic ", informatică, educaţie /ostică, etc„
M i muft, reabifitarea spaţiilor existente şi echip rea acestora cu utilaje
moderne facilitează procesul de învăţare al elevilor şi crtşte gradul de
atractivitate către materiile respective şi implicit către educaţie. Conform
nalizei e context efectuate, gradul ri icat al abandonului şcola r se datorează
inclusiv metodelor de educaţie utiliz te în prezent, care conferă un grad de
atractivitate redus în rândul elevii r.
De asemenea, în contextul actual se doreşte menţinerea echili rului între
învăţământul teoretic şi cel practic, astfel dorindu-se obţinerea cunoştinţelor
ce pot fi aplicate în mod direct în viaţa cotidiană.
Pe de alt" parte, modernizarea şi îmbunătăţirea instituţiilor de învăţă mânt are
ca rezultat îmb unătăţirea im aginii pu fice şi atragerea elevifor din zonele
învecinate.

ţintă

Grupuri

10.

vizate

-

Toate categoriile de grup

ţintă

vizate pentru

(persoane aflate în risc de

SOL, definite conform Modelului cadru SOL,

sărăcie

vârstă şcolară şi preşcolară

şi

excluziune

-

social")

Minim 150 elevi ai ciclului gimnazial
marginalizată şi

cel

puţin

şi

intervenţiile

aparţinând

propuse prin

categorii/or de

liceal din zona

urbană

sărăcie şi

30 persoane aflate în risc de

excluziune socială.

11.

estimată

Durata

a 36 luni

intervenţiei

totală

12.

Buget estimativ

Suma

13.

Surse de fin nţare

Pro! ramul Ofleraţional Re'1ional 2014-2020

Sustenabilitatea

Sustenabilitatea
după asigurată

inte rve nţiei

14.

încheierea
fi na nţare

perioadei

de

-

DLRC

(Eur) 200.000

intervenţiei după

prin urm "toarele

acţiuni

încheierea perioadei de fin

nţare

DLRC va fi

adoptate la nivelul GAL:

monitorizarea indicatorilor de proiectului după finalizarea perioadei de
implementare a DL C;

-

implicare grupului ţintă în activităţiilt viit are de dezvoltare I nivel
I cal.

Fişa intervenţiei #10.2

Zonele urbane M rginalizate

afer~nte

Baicului - Pantelimon - Plumbuita

Furnizarea de servicii de tip "A/terschool" (care

să includă

cel

puţin

studiul

· unei limbi străine d~ circulaţie internaţională; activităţi sportive şi recreative;

5.

activităţi de divertisment prin care Să St! stimuleze gândirea creativă} şi

acordarea de pachete integr te pentru stimularea accesului şi participării la
~ducaţia timpurie/învăţământ primar şi secundar

Obiectiv specific 5 Îmbunăt"ţirea cadrului de furnizare
educaţionale

6.

(pentru copii, tineri)

prin delimitarea unui set de
i abandon şcol

şi

acţiuni

de formare

profesională

a serviciilor
(pentru

du/ţi}

c nexe c re s • asigure reducerea ratei de

r ş i creşterea nivelului de calificare în rândul

opulaţiei

Justificarea intervenţiei

8.

Majoritatea instituţiilor de învăţământ care oferă servicii de tip "Afterschoo/"
oferă un pachet minimal şi care deseori nu prezintă un nivel ridicat de
atractivitate din punctul de vedere al preşcolarilor sau elevilor. Aşadar, este
necesar ca elevii să fie implicaţi Într-a gamă variată de activităţi care să vizeze
inclusiv activităţi sportive, recreative sau sociale.
ln urma analizei de context, reiese faptul că segregarea socială este întreţinută
de către instituţiile de invăţămtint prin segregarea persoanelor minoritare pe
şcoli/clase şi lipsa implicării active a persoane/or defavorizate din punct de
vedere social. Astfel, prin oferirea serviciilor de tip afterschoot care să implice
activităţi interşcolare (c muniunea elevilor din instituţii diferite de Tnvăţământ)
se va diminua riscul segregării populaţiei minoritare. Mai mult, intensificarea
pro ramului educaţional şi introducerea unor pachete diversificate de activităţi
va creşte nivelul de atractivitate faţă de serviciile de educaţie ole zonei.

9.

Comunitatea marginalizată Intervenţia se adresează persoan ~lor copiilor/elevilor/tinerilor cu vârste
din teritoriu
cuprinse între 5-18 ani din zonele urbane marginalizate sau SO L.
Grupuri

ţintă

vizate

(persoane aflate în risc de
10.

sărăcie

1

şi

socială)

Sustenabi/itatea poate fi realizată prin cursuri de calificare prof< sională fn
rândul profesorilor/tutori/or pentru diversificart a (actualizarea) metodelor de
învăţământ existt nte încât să corespundă practicilor de la momentul respectiv.
De asemen~a, vor fi rea/iz te parteneriate între instituţiile de învăţământ care
oferă servicii de tip afterschool, în scopul integrării practici/or de schimb de

14.

Fişa intervenţiei

#11.1

4.

Teritoriul vizat de SOL
Titlul

intervenţiei

Zona Baicului - Pantelimon · Plumbuita
Implementarea de programe şi furnizarea de servicii sociale, medicale şi
medico-sociale integrate pentru

populaţia

din zona Balcului-Pantelimon-

Plumbuita, inclusiv campanii de conştientizare cu privire la modalităţile de

5.

prevenire a apariţiei şi răspândirii bolilor, consilierea grupurilor vulnerabile
cu privire la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care
nu sunt Incluse in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, campanii de
informare privind igiena,

Justificarea

intervenţiei

Analiza de context a
ce

priveşte
şi

medicale

accesul

evidenţiat existenţa
populaţiei

există

deficienţe

că

spitale sau ambulatorii care s -

reprezintă,

confruntă

unor

etc.

semnificative în ceea

din zonele marginaliz te la serviciile sociale,

medico-sociale. Este de remarcat faptul

Plumbuita nu
Acestea

educaţia sexuală şi planificarea familială

în zonele Baicului

şi

deservească populaţia.

e altfel, zone în care o mare parte din locuitori se

cu un standard de

viaţă scăzut,

care

trăiesc

în

condiţii

improprii de

locuire şi/sau aparţin unor grupuri vulnerabile, condiţiile insalubre de locuit

8.

cauzând probleme de sănătate.
Având în ve ere nevoile populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială,
se impune necesitatea dezvoltării unor programe s ecializate care să asigure
accesul gratuit al persoanelor marginalizate la servicii socialf!
integrate. Informarea
pariţiei şi răspândirii

şi conştien tizarea pop ulaţiei

bolilor, prin or anizarea

de icate perso nelor cu standard de

Toate categoriile de grup

şi desfăş urarea

viaţă scăzut,

ţintă

şi

medicale

cu privire la prevenirea
unor campanii

va crea premisele neces re

vizate pentru

intervenţiile

propuse prin

SDL, definite conform Modelului cadru SDL
Minim 200 locuitori din zona

urbană marginalizată şi

pt!rsoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune s

Intervenţia

va fi

monitorizată

cială.

din punct de vedere al suste

cel

puţin

30

după

intervenţiei

încheierea
finanţ

perioadei

re DLRC

Fişa intervenţiei

care va fi asigurată prin menţinerea funcţionalităţii serviciilor socio-medicale
de gratuite pe termen mediu şi lung. De asigurarea sustenabilităţii se vor ocupa
re rezentanţii GAL şi ai Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 2.

#12.1

1.

otrivit analizei de con text, în zonele Plumbuita şi aicului,
deş eurile

sunt depozitate nt!c nform

şi

gosp

dării

există

areale în care

care nu au contracte

închei te cu firma de salubrizare. În cadrul discuţiilor purtate cu comunitatea,
a fost

indicată prezenţa

un ui nivel ridicat al

poluării

deşeuri/

eversarea În apele lacului Fundeni a

r

şi

aerului

determinată

resturilor menajere,

de

fără

a

exista un progr m corespunză tor d salubrizare şie urare a apelor.
Problema gestionării deşeuri/ r a fost remarca tă şi în cartierul Pantelimon, în
special zonele aflate în vecinătatea lacuri/ r Fundeni, obroeşti, Pantelimon,

8.

din cauza

deversărilor

de

deşeuri

atât de

cătr

unităţile

industriale, cât si de

către populaţie.

Avân în vedere aspectele amintite mai sus, se impun necesitatea organiz Vrii
unor campanii de informare, educare şi conştientizare privind prevenirea
gestionării şi depozitării

neconforme a deşeurilor. Campaniile de conştientizare

vor avea ca princi

I obiectiv promovarea problem ticiilor de mediu,

depozitarea

decvată

a

deşeu rilor

recuperare/reutilizare a deşeurilor,

dar

şi

stimularea

prin implicarea

activităţilor

de

Comunitatea marginalizată Intervenţia se adresează comunităţii marginalizate din zona B icului -

9.

Pantelimon -

din t ritoriu

Plumbuita (inclusiv zonei marginalizate

instituţiilor şi agenţilor
ţintă

Grupuri

10.

l

ersoan

-

vizate

aflate în risc de

sărăcie

şi

Toate categoriile de grup

-

excluziune

şi

intervenţiile

propuse prin

Minim 100 locuitori diri zona urbană marginalizată şi cel puţin 10

Durata

estim

a 12 luni

tă

intervenţiei

Buget estimativ

5.000Euro

13.

Surse de finanţare

Resurse proprii
Susten bifitatea intervenţiei va fi asigurată prin monitorizarea indicatorilor de

Sustenabilitate
după

i ntervenţiei

încheierea
fi n anţ are

p ri ad ei

d~

mediu
termen

şi men ţinerea funcţionalităţii

mediu

reprezentanţii

DLRC

Fişa intervenţiei

şi

lung.

serviciilor de colectare a

De asigurarea

sustenabilităţii

deşeurilor

se vor

pe

OCUP •

GAL.

#13.1

atrimoniului cultural

8.

vizate pentru

e r mi), dar
a SOL.

persoane aflate fn risc de sărăcie şi excluziune socială.

12.

14.

ţin tă

referinţă

SOL, definite conform Modelului cadru SOL

s ocială)

11.

ec nomici din terit riul de

o~

şi

arhitectural, teatre,

săli

culturale, muzee sau

anizarea de evenimente culturale.

Iniţiativele

culturale

joacă

un rol important în plan social cultura fiind una

reprezintă

slab dezvoltate. Mai mult decât atât, cultura

un element

determinant al calităţii vietii unei comunităţi şi al atractivităţii unui teritoriu.
Investiţia

cu ltură reprezintă

în

o alegere

stra tegică,

cu efecte multiple

şi

benef icii atât asupra comunităţii, cât şi pentru atragerea de investiţii la nivelul
terit riului vizat. Organizarea de evenimente culturale în aer li er, cu caracter
gratuit, adres te com unităţii locale este o intervenţie care va contribui în mod
direct la com aterea uneia dintre problemele identificate în cadrul studiului de
referinţă,

respectiv: Slaba dezv /tare a serviciilor culturale în zona

aicului

(Tema 6 - Accesul la servicii)
Necesit teo intervl!nţiei este justificată prin fi ptul că evenimentele culturale
reprezintă

o

bună alternativă

publice sociale, va
priveşte

creştere

prin care zon

gradul d

s

Baicului va beneficia de servicii

tisfacţie

I

rezidenţilor

în ceea ce

accesul la serviciile publice speci lizate, va stimula aptitudinile

cunoştinţele

şi

artistice ale locuitorilor, va crl!şte atractivitatl!a zonei cuprinsă în

cartierul Baicului

şi

va f avoriza integr rea

co munităţilor

marginalizate in

mediul social.
Comunitatea

9.

marginali z ată

In tervenţia

se

adresează comunităţii

marginalizate din zona Baicului (inclusiv

zonei m rgina/izate de romi), precum şi populaţiei din teritoriul de referinţă a

din teritoriu

SOL.

-

Grupuri ţintii vizate

10.

(persoane aflate în risc de

ţintă

vizate pentru

in tervenţiile

propuse prin

şi

minim 30 de

SOL, definite conform Modelului ca ru SOL

-

sărăcie şi excluziune

Minim 200 dl! locuitori din zona

urbană

marginalizat ·

persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziuni! social·

socială)

11.

Toate categoriile de grup

Durata estimată a

18 luni

intervenţ i ei

12.

Buget estimativ

10. OOEuro

13.

Surse de finanţare

Rl!surse pro rii

Sustenabilitatea

Sustenabilitatea intervenţiei după încheierea perioadei de finan ţare DLRC va f i

interv

14.

nţiei d u pă

încheierea p rioadei de
finanţare

asi

urată

-

DLRC

prin următoarele acţiuni a o tote la nivelul GAL:

monitorizarea indicatorii r de proiectului
implemen tare a DLRC;

-

implicarea grupului

ţin tă

în

activităţiile

local.

Fişa intervenţiei

după f inalizarea perioadei de

#14.1

Regiunea de dezvolt re Bucureşti-Ilfov

viitoare de ezvoltare la nivel

Bucureşti

Sediul: Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2,
Zona Baicului-Pante/imon-Plumbuita

Organizarea campanii soci le şi de voluntariat care să asigure implicarea
locuitorilor de diferite etnii şi culturi, inclusiv a grupurilor defavorizate
Obiectivul Specif ic 7 - Îmbunătăţirea imaginii publice a zonei SOL prin
adoptarea unui set complex de măsu ri care să vizeze atât soluţionarea
inte rv enţia

6.

roblemelor comunitare ce

determină

f.

rmarea unei p rce

ţii

negative în

rândul publicului larg, cât şi promovarea zonei prin prisma elemen telor
s ecifice care individualizează şi un în eviden ţă unctele f orte ale teritoriului
Măsura

I
II

-

14.

Acţiuni

sociale pentru integrarea în comunitate a pers anelor
aparţinând populaţiei minoritare/ grupurilor defavorizate

I
- - - -

Justificarea intervenţiei

Activităţile sociale şi de voluntariat reprezintă

alternative prin care indivizii pot
în ceea ce Jlriveşte comunicarea interculturală,
relaţionarea, munca în echipă şi responsabiliz re . În acelaşi timp, acţiunile

dobândi com

etenţe şi abilităţi

s ciale şi de voluntariat au un rol semnificativ în integrarea în societate a
in• ivizi/or, inclusiv a grupuri/ r defavorizate.
Zona B icului-Pantelimon-Plumbuita este caracterizată printr-o diversitatt!
culturală şi etnic~, dor şi o rată ri icată a şom •jului, inclusiv în rândul tinerilor.
Pornind de la aceste considerente,

acţiunile

sociale şi de voluntariat vor sprijini

comunităţile

de diferite etnii, culturi şi cele defav riz te în procesul de
integrare socială şi ver s ·ori şansele de angajarl! ale acestora.

8.

Campaniile sociale
fundaţiilor şi

şi

de voluntariat vor fi întreprinse prin intermediu/

ONG-urilor şi vor viza diverse acţiuni sociale integrate pentru

comunitate.
Intervenţia propusă

va contribui la comb terea uneia dintre problemele

identificate în cadrul studiului de referinţă, respectiv: Segregare socială între
populaţia rromă, refugiaţi şi ceilalţi membri ai populaţiei (Temo 7- Comunitate
şi imagine publică)

Victime ale violenţei domestice şi familiile cu risc de violenţă
domestică, victime ale traficului de persoane
Minim 200 de locuitori din z na urban ă marginalizat~ şi minim 20 de

10.

persoane aflate în risc e sărăcie şi excluziune socială

11.

Durata estimată a

18 luni

intervenţiei

12.

Buget estimativ

SO.OOO Euro

13.

Surse de finanţare

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

596

Sustenabilitatea intervenţiei după Încheierea perioadei de finanţare DLRC va fi
asigurată prin următoarele acţiuni

adoptate la nivelul GAL:

monitorizarea indicatorilor de proiectului după finalizarea perioadei de
implementare a DLRC;
implicarea grupului

ţintă

În

activităţiile

viitoare de dezvoltare la nivel

local;

Fişa intervenţiei

#15.1

dopt rea unui set complex de măs uri care să vizeze atât soluţionarea

6.

Justificarea intervenţiei

problemelor comunitare ce

determină

rândul pu /Icului larg, cât

şi

Gradul ridicat de
of~ctată,

care

atât pentru

atras

după

de Io nivelul zonei Pantelimon

autorităţile

măsuri care să

focale, cât

şi

vizeze

negative în

şi

importanţa majoră

această problemă

reprezintă

o

pentru comunitatea

sine formarea unei imagini

nt gative a zonei. Luând în consi erare
necesare

percepţii

prom varea zonei prin prisma elementelor

infracţionalitate

problemă prioritară

formarea unei

a unei

percepţii

a problt mei, sunt

în mod particular.

Astfel, pentru combatt rea şi diminuarea numărului de infracţiuni înregistrate

8.

la nivelul zonei Pantelimon, o fos t

propusă

in troducerea unui sistem de

.supraveghere video, prin care se va monitoriza şi înregis tra în mod permanent
zona Pantelimon. La nivelul zonelor Baicului şi Plumbuita au fost deja instalate
sisteme de monitorizare

şi

prin POR 2007-2013, AP 1,
lntervenţi

propusă

supraveghere video, prin

două

proiecte

finanţate

M l 1.1.

va contribui fa combaterea uneia dintre problemele

identificate în cadrul studiului de referinţă, respectiv: Grad d infracţionalitate
ridicat (Tema 7 - Comunitate şi imagine publică)

9.

Comunitatea

ţintă

Grupuri

10.

marginalizată In tervenţia se adresează comunităţii marginalizate

vizate

-

(persoane af late în risc de
s ărăcie

şi

excluziune

ţintă

vizate pentru

inte rvenţiile

propuse prin

-

locuitorii din zona urbană marginalizată şi minim, inclusiv persoanele
af l te în risc de sărăcie şi excluziune socială.

estimată

Durata

a 24 luni

intervenţiei

12.

Buget estimativ

13.

Surse de

400.000 Euro

finanţare

Programul Operaţion al Regional 2014-2020
Sustenabilit tea intervenţiei după încheierea perioadei de finan ţare DL Cvafi

Sustenabilit tea
lntervenţi

14.

Ti ate cate oriile de grup

SOL, def inite conform Modelului cadru SOL

s ocială)

11.

din zona Pantelimon.

din t eritoriu

încheierea
finan ţare

dup ă asigurată

i

perioadei

de

-

DLRC

prin urm "toarele acţiuni adoptate la nivelul GAL:

monitorizart'a indicatorilor de proiectului după fin /izarea perio dei de
impl m ntare a OLRC;

-

implicarea grupului ţintă în activităţiile viitoare de dezv /tare I nivel
I cal.

Fişa intervenţiei

#15.2

Regiune de dezvoltare
J udeţ

Municipiul B ucureşti
Sector 2
Grup de Acţiune Locală Bucureşti Sectorul 2

6.

a
conflict elor locale din partea grupurilor infracţionale (" ăşti Qformate în z na

B icului-Pantelimon-Plumbuita. Formarea grupurilor infracţionale poate fi
prin lipsa unor activităţi diversificate la care să poată participa
comunitatea.
Acţiunea de construirea sau înfiinţarea unui baze cu activităţi sportive cu acces
gratuit pentru populaţie reprezintă o soluţie pentru creşterea interesului
comunităţilor locale pentru nevoile membrilor săi prin diversific rea
activităţilor de petrecere a timpului liber, prin care să se comb tă problema
formării unor grupuri de infracţionalitate.
În contextul unui imagini şi percepţii publice negative a zonei BaiculuiPantelimon-Plumbuita, generată în special de gra ul de infracţionalitate
ridicat, această intervenţie îşi propune să promoveze punctele forte ale
teritoriul şi să trească astfel gradul de atractivitat al zonei. Crearea unei baze
pentru activităţi sp rtive va contribui totodată Jo creşterea calităţii vieţii a
comunităţii şi a nivelului de satisfacţiei al popul ţiei faţă de mediul de
rezi enţă.
In tervenţia propusă va contribui la combaterea uneia dintre problemele
i entificate în cadrul studiului de referinţă, respectiv: Grad de infracţionalitate
justificată

1 .

Fişa intervenţiei

#16.1

Regiunea de dezvoltare

Regiune de dezvoltare

1.

Judeţ

Bucureşti-Ilfov

Municipiul Bucureşti

Oraş/mu n ici

Sector 2

iu

2.

Nume GAL

Grup de Acţiune L ocală

3.

Date de contact GAL

Sediul: Str. Chiristigii/or nr. 11-13, Sector 2,

4.

Teritoriul vizat eSDL

Zona B icului-Pante/im n-Plumbuita

Titlul

intervenţiei

şi

Realizarea

5.

Pantelimon

Bucureşti Sectorul 2
Bucu reşti

promovarea de evenimente şi scurt-metraje in zonele Baicu/ui,
Plumbuita, privind moştenire culturală a minorităţi/or din

şi

zonă

O iectivul sp cific SDL la Obiectivul Specific 7 - Îm unătăţireo imaginii publice a zonei SDL
atingerea
6.

căruia

contribui

măsuri

adoptarea unui set complex d

Măs urii

să

vizeze atât

soluţionarea

problemelor comunitare ce determin· formarea unei percepţii negative în
rân ul publicului larg, c~t şi promovarea zonei prin prisma elemen telor

inte r venţi

specifice care individualizează şi pun în evi

7.

care

rin

in

de M"sura 16. Programe de

Planul

v i z ată

a cţ iune

prin

romovare

en ţă

punctele f orte ale teritoriului

şi îmbună tăţire

a imaginii pu /ice a

comunităţii

intervenţ ie

Justificarea

intervenţiei

Diversitatea

etnică şi culturală

din zona Baicului-l'antelimon-Plumbuita este

unul dintre factorii de terminanţi ai margin
refugiaţi).
măsură
măsu ri

Dezvoltarea

locală

de integrarea s
concrete de

lizării grupurilor

minoritare (romi şi

a zonelor urbone m rgina/izate de inde în mare

cială

a grupurilor minoritare, pentru care se impun

recunoaştere

în societate a valorilor,

credinţelor şi

toate

celelalte aspecte legate de cultura pe care o împărtăşesc.
Pornind de Io

această premisă,

eficientă

este neces r ca

moştenirea culturală

o

f ie recunoscută şi romo vată public; o iniţiativă
care s • vizez atingere acestui obiectiv este reprezent tă de

grupurilor minoritare

8.

organizare

să

unor evenimente

şi

scurt-metraje care au ca scop promovarea

elementelor cu/tur le ale grupuri/ r minorit re aflate pe teritoriul arealului
Baicului-Pante/imon-Plum uita.
Astfel,

intervenţia propusă

v contribui I combaterea uneia dintre problemele

identificate în cadrul studiului de referinţă, respectiv: Imaginea pu
ine publică)
negativă (Tema 7 - Comunitate şi im
Comunitatea margin

9.

din teritoriu

lizată ln tervenţi

se

adresează comunităţii

marginalizate din zon

lică

Baicului -

Pantelimon - Plumbuito (în special zonei mar inalizate de romi), precum şi
populaţiei

din teritoriul de referinţ o SDL.
u

Sustenabifitatea in tervenţiei după închei~rea perioadei de finanţare DLRC va fi

Sustenabilitatea
după

intervenţiei

14.

încheierea
fi na nţare

p~rioadei

DLRC

de

asigur

tă

prin

urm ătoarele acţiuni adoptate

la nivelul GAL:

monitorizarea indicatorii r de proiectului

upă fin

lizarea peria dei de

implementare a DLRC;
implicarea grupului

ţintă

în

ac tivităţiile

viitoare de dezvoltare la nivel

local;

~of

Anexa 22. Procedura de monitorizare şi evaluare, inclusiv indicatorii POCU şi POR
1. Ind icatori POCU şi POR
PO Capital Uman
PO Regional

Indicator SOL
Indicator

Ţinta mini mă

obligatorie

Persoane din comun i tăţile
marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială

care beneficiază de servicii
1

integrate , din care:
•

Roma

......
1

•
•
•
•
•

~
fa

Tn cadrul proiectelor POCU, prin persoane care benejiC1oz/l de serv1ci1integrate se Tnţelege persoane care beneficiază, in cadrul unui proiect de mm1mum 2 măsun din următoarele:
educaţie

ocupare - (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare şi consiliere profesională, subvenţionarea angajatorilor pentru anga1area persoane/ar aparţinând acestor categorii, evaluarea competenţelor
dobândite in sistem non-formal şi informal, sprijin pentru înfiinţarea unei afaceri, sprijin pentru ocuparea in cadrul intreprinderilor de economie socială};
servicii (sociale/ medicale/ medico· sociale}
asistenţă juridică pentru reglementarea actelor de Identitate, de proprietate, de stare civilă (ocolo unde este cazul}, de obţinere a drepturilor de asistenţă socială (beneficii de asistenţă/servicii sociale}
locuire

PO Capital Uman

Indicator SOL

PORegional
Indicator

Ţinta mini.mă

obligatorie

Servicii' la nivelul
comunităţilor

marginalizate

aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din
care:
·•
o

Servicii medicale
Servicii sociale

o

Servicii socio-medicale
.,.

Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au
implementat strategii integrate de dezvoltare locală
(1S46): 124.931 (14.909 - zona Baicului; 86.377 - zona
Pantelimon; 23.645 - zona Plumbuita)

.,.

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în
zonele urbane (C039) : 6

.,.

Spaţii

deschise create sau reabilitate în zonele urbane
(C038): 2

~
' Indicatorul 10 tn co/cui fiecare tip de serviciu social fumizat tn codrul proiectului în comunitatea margmalizată vizată (ex. serv1c11 de îngrijire personală; servicii de recuperare/reobîl11are; servicii de mserţi~/ reinserţie
soclal/1, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari:· copilului şi/sau familiei; persoanelor cu dizobilităţi; persoanelor vârstnice; victimelor violenţei in familie; persoanelor fără adăpost; persoanelor cu
diferite adicţ1/ (consum de alcool, drogur~ alte substanţe toxice, mternet, jacuri de noroc etc.) etc

~

e

PO Capital Uman
Indicator SDL

POReglonal
Indicator

Ţinta

minimi obligatorie

Indicatori
de rezultat

Servicii la nivelul
comunităţilor

marginalizate

aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială
funcţionale,

-r-

din care:

o

Servicii medicale

o

Servicii sociale

o

Servicii socio-medicale

10 servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială funcţionale, din care:
o

Servicii medicale: 2

o

Servicii sociale: S

o

Servicii socio-medicale: 1

-

I
I
I

PO capital Uman

P~gram ll

I
I

I

-

-

lndicator SDL

II
-

- Populaţia aflată

în risc

de sărăcie şi excluziune
socială

din zonele

marginalizate urbane
(1545)-seva avea în
vederea scăderea
numărului

acestei

populaţii

Nota: Acest indicator nu
face obiectul
monitorizări i şi raportării

beneficiarului, fiind în
responsabilitatea
AM POR.

~,

I

PO Regional

Indicato

G':\
o

-

Indicator

'

-

·-

-

Ţ1 nta

minimi obligatorie

Populaţia aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din
zonele ma rginalizate urbane : 315

2. Indicatori proprii SDL
Nr.

Nivel

Indicator

crt.
1.

amenajarea

şi curăţenia

Ţintă

2016

2020
+10

2023
+20

2016

+30

+SO

2016

+l

+l

+5

+10

+2

+4

+7

+10

+l

+2

+35

+105

bază

bază

o

2.
priveşte

Ţintă

de J An

de

1

zonelor

marginalizate din cartierele Pantelimon,
Plumbuita
Numărul

multiplă

Conservarea,

protecţia

mediului

şi

spaţiilor

Baicului

reabilitarea

peisajului urban prin amenajarea construirea
îngrijirea

şi

de clădiri cu funcţiune
reabilitate I construite

nr.

lJlii

I -

şi

verzi
e "'

.

.

•·

Numărul

-- - ----

!

2016

-

I

I

de Centre Comunitare Integrate

construite I înfiinţate

I Îmbunătăţirea cadrului de furnizare a serviciilor [

nr.

I

I Numărul de întreprinderi sociale create
~------ ·

~

DLICll<]

I

lJlii

-

-

I

l„

l--

1

I

+5
+l

+1

Obiectiv speclflc

Nr.

Indicator

crt.
educaţionale (pentru copii, tineri) şi de formare

construite I înfiinţate

!--~~~~~~~~~~~~~~~~

profesională

set de

6.

I

(pentru adulţi) prin delimitarea unui

acţiuni

şcolar şi creşterea

calificare în rândul

populaţiei

Creşterea

accesibilităţii

(medicale,

stimularea mediului
să

%

de

nivelului de

populaţiei

la

salubritate,

şi iniţiativelor

contribuie la creoi rea unui

la comunitate

~

asigure reducerea

ratei de abandon

publice

7.

să

conexe care

simţ

culturale care

de

apartenenţă

Numărul

de absolvenţi în cadrul cursurilor

Anexa 23. Bugetul SDL

Tipuri de

Obiectiv specific/ Măsură

intervenţii

-·c:

POR (EUR)

POCU {EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

naţ ională)

naţională)

~

't:
:J
-g

c

.e

Jfll

~:I

~

...
ftl

E

t:u

...o
...

iii

IX:

SO.OOO

o

o

"' :::>
uo -"'
SO.OOO

I SO.OOO

10

10

I St .010

o

o

o

o

800.000

150.000

18.000

968.000

<

Q

Obiectiv specific 1

Ci
:::>
.!!!..

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin creşterea accesului la serviciile comunitare de
utilităţi publice
Măsură

1,5

2. Realizarea

şi î mbunătăţirea

infrastructurii

tehnico-edilitare, inclusiv asigurarea accesului la
surse de apă

potabilă

Obiectiv specific 2
Tmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin reabilitarea zonelor urbane
rezidenţiale şi îmbunătăţirea interconectivităţii şi gradului de

sistemu/ public de transport Tn comun
ură

1. Fluitl izarea, interconectarea şi
decongestionarea traficului rutier

1f\

~

I

acces al populaţiei către

„o

10

JO

10

IO

IO

10

, 3.000

1 3.000

10

I Tipuri de

Obiectiv specific I Măsură

11-...

intervenţii

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+coflnanţare

{FSE+cofinanţare

-

naţională)

naţională)

;::

c

.e
!
<

„Cii
:I

o
staţiilor

e

:I
"a

)ftj

Replanificarea

a::
::>

j j...
"'tU

~
o

I ;~
o ::>
ue

diferitelor

mijloace de transport public astfel încât
să

fie asigurată integrarea acestora

pentru reducerea timpilor de transport
ai călătorilor
Măs ură

JO

JO

10

IO

10

3. Program de ecologizare a zonelor afectat e de
depozitarea neconformă a deşeurilor

11s.ooo 11s.ooo
proprii:
Iniţiative

de ecologizare a ze nelor

afectate de ll epozitarea neconformă a
deşeurilor
către

(colectarea deşeurilor de

furnizori specializaţi şi salubrizarea

zonelor)
Măsură

eabilitarea

Intervenţii
locuinţe lor,

sprijin pentru

îns~rea acestora în registrul cadastral şi

de tip POR (hard):

funcţiun e mul tiplă

IO

10

I 800.000

I 150.000

IO

j 150.000

(inclusiv locuinţe

construirea de clădiri sociale cu funcţiune

sociale pentru persoanele cu venituri

m u ltiplă

reduse)
I n t ervenţii

de tip POCU (soft):

sprijinire a obţinerii de acte de

lS>

I 800.000

- Construirea unei clădiri sociale cu

- Desfăş urarea unor programe de

g'

12

12

o

Tipuri de

Obiectiv specific I Măsură

intervenţii

I

!

I

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

a::
::>

ii

naţională)

naţională)

·;:

iQJ

.!:!:!.
:I
"a

c

!I

~
QJ

.t:
<t

Obiectiv specific 3

E

iii

o

-

8

.!:!:!.

.... a::
....
"' ::>

o

o

o

D

SO.OOO

o

o

o

252.5

o

1452.500

o

200.000

Conservarea, protecţia mediului şi reabilitarea
Măsură

5.

Extinderea,

spaţiilor verz i şi

amenajarea

şi

într.eţinerea

a spaţiilor de joacă pentru copii

.OOO

Obiectiv specific 4
Sprijinirea dezvoltării mediului economic local prin creşterea gradului de ocupare în r8ndul
tinerilor şi reint egrarea pe piaţa forţei de muncă a şomerilor inregistraţi şi neinregistraţi,
respectiv prin stimularea spiritului antreprenorial
Măsură

200.000

Sprijinirea

iniţiativelor

pentru crearea de noi locuri de
~a

antreprenoriale
muncă,

inclusiv

întreprinderilor sociale

o
-Crearea de întreprinderi sociale ş i de
"O'\

cs"

152.500

152.500

Obiectiv specific I Măsură

Tipuri de

-c

intervenţii

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+coflnanţare

{FSE+cofinanţare

naţională)

naţională)

-e
a:

:::>

·c

iGI

~

'!

::I

..!!.

c

.e
J!l

<

Măsură

7. Analiza periodică a cererii şi ofertei de
muncă

la nivel local şi intermediarea relaţ iilor

dintre angajatori şi persoane fără loc de muncă

Obiectiv specific 5

„

-o

I

o

I 200.000

1ii
E

J3 -a:
t;

o :::>

ue

10

10

10

I 100.000

10

1 100.000

I 170.000

IO

I 370.ooo

Îmbunătlfţirea cadrului de furnizare a servicii/or educaţionale (pentru copii, tineri) şi de

formare profesionalii (pentru adulţi) prin de/Imitarea unui set de acţiuni conexe care să
asigure reducerea ratei de abandon şcolar şi creşterea nivelului de calificare în rândul
populaţiei

~

o

o

o

120.000

o

120.000

o

o

200.000

• Tipuri de

Obiectiv specific/ Măsură

I! I

intervenţii

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

naţională}

naţională}

a:
:::>
w

;:
:s

"O

c

.g
cu

.t:

<C

...
111

E
t;

cu
ii
o

...

...t: -ac:

o :::>
ue

o

SO.OOO

o

so.ooo

400.000

270.000

2• .

690.000

o

o

400.

- Furnizarea de servicii de tip
"Afterschool" (care să includă cel puţin
studiul unei limbi străine lle circulaţie
internaţională; activ ităţi

recreative;

activităţi

sportive şi

de divertisment prin

care să se stimuleze gândirea creativă) şi
acordarea de pachete integrate pentru
stimularea accesului şi 19 articipării la
educaţia timpurie/învăţământ

primar şi

secundar
Obiectiv specific 6
Creşterea accesibilităţii populaţiei la

servicii publice (medicale, de salubritate, etc.} şi

stimularea mediului şi iniţiativelor culturale care să contribuie la crearea unui simţ de
apartenenţă la

comunitate

3
8. Crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI)
la

care

să

rezidenţilor

~
......

~

fie

asigurat

accesul

tuturor

1400.000

POR(EUR)

-c

intervenţii

Tipuri de

Obiectiv specific/ Măsură

(FEDR+cofinanţare

!

naţională)

POCU (EUR)
(FSE+cofinanţare
naţională)

'

I .,!!.

...f!

>Cii

populaţiei şi

minime de

campanii de conşti entizare a

de asigurare a unor condiţii

sănătate şi

igienico-sanit are

::I

c

QI

.:!::!

<C

o

şi

"t:

tiQI

-"'
.2

c

Măsură

....ftl

"'O

::I

11. Programe

«::::>

170.000

o

E

~...

170.000

I Intervenţii de tip POR (hard):

1„ 0

10

1- 0

I

12 I O

l 1N .OOO

I s.ooo

I 105.0ff

I- O

10

!O

ro

Intervenţii de tip POCU (soft):
- Implementarea de programe ş i

furnizarea de servicii sociali!, medicale şi
medico-sociale integrate pentru
populaţia

din zona Baicului-Pantelimon-

Plumbuita, inclusiv campanii de
ce nştientizare

cu privire la modalită ţile

de prevenire a apariţ iei ş i răspândirii
bolilor, consilierea grupurilor vulnerabile
cu privire la pachetul minimal de servicii
de sănătate pentru perseanele care nu
sunt incluse în sistemul asii:: urărilor
sănătate,

sociale de

campanii de

informare privind igiena, educaţia
sexuală şi

planificarea

Intervenţii

-

1$\
\ )'

-

cr::
o ::::>
u !:!:!.
t;

familială

de tip POR (hard):

etc.

Obiectiv specific/ Măsură

Tipuri de

Intervenţii

I

-·~

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

naţională)

naţională)

a:
~
!!:!.
'C

:i
'iJ

c

.e

....
e
::s

>Cii

1!
<

Q

locuitorilor cu privire la protecţia mediului şi

-

....ca

I!...

Sci:

t:
o

V

~

Je.

o

o

o

o

o

o

s.ooo

s.ooo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10.000

I 10.000

700.000

SO.OOO

12.000

I 762.

o

o

salubritate

Măsură

13. Promovarea

şi

organizarea de evenimente

culturale la nivel local

Obiectiv specific 7
Îmbunătăţirea imaginii publice a zonei SDL prin adoptarea unui set complex de măsuri care
să vizeze atât soluţionarea problemelor comunitare ce determină formarea unei percepţii

negative în rândul publicului larg, cât şi promovarea zonei prin prisma elementelor specifice
care individualizează şi pun în evidenţă punctele forte ale teritoriului
.--~~~~~~~~~~~~~~

Intervenţii

-....s-

de tip POR (hard):

o

Tipuri de

Obiectiv specific I Măsură

--

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

naţională)

naţională)

·2

intervenţii

SO.M O

o

SO.OOO

400.000

o

o

400.000

300.000

o

o

300.000

t

voluntariat care

să

şi

o.... -

"' ::>
8e

1-:sTQ

-Organizarea campanii sociale

cu
ii

.s
~

::I
Q

minoritare/ grupurilor defavorizate

"C

c

I!

I Intervenţii de tip POCU (soft):

a::
::>
!:!!.
::I

III

>III

comunitate a persoanelor aparţinând populaţiei

- 1.1
.,,

.... a::

de

asigure implicarea

locuitorilor de diferite etnii

şi

culturi,

inclusiv a grupurilor defavorizate
Măsura

15. Campanii şi
gradului de

acţiuni

pentru reducerea

infracţionalitate

la nivelul zonelor

marginalizate
- Construirea sau înfiinţarea unui baze
cu

activităţi

pentru

sportive cu acces gratuit

populaţie,

în vederea

diversificării opţiunilor

de petrecere a

timpului liber

o
Măsura

o

1:

o

o

10

10

o

o

I 12.000

I 12.000

16. Programe de promovare şi îmbunătăţire a
imaginii publice a comunităţii

-o,

G"')

1: 1:

Obiectiv specific I Măsură

I Tipuri de

intervenţii

-

11.....

POR(EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanţare

(FSE+cofinanţare

naţională)

naţională)

...

I~
w

ia

-

iQI

"O

iii

E

"C
:;,

I jjs

>«I

l!
:;,

<C

Q

....
....

-

11,J

-

b

a:
o w

.,, :J

I

- - - - -· -

Costuri de funcţionare legate de gestionarea implementării SOL şi animarea comunităţii
Activităţi de

monitorizare, evaluare şi promovare SDL {monitorizarea implementării SDL cu

participarea comunităţii etc.)

NA
(Finanţare

157.500

NA

157.500

1.oso.000

so.

3.500.000

exclusiv

din POCU)

Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de personal şi de formare etc.)

TOTAL SOL

2.4H .OOO

POR+POCU+alte fonduri (dacă este cazul)
TOTAL POR+POCU

(5",

.........

~

3.450.000
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UNIUNEA EUROPEANĂ

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative

şi

Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 21.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare

locală

prin abordarea DLRC

Interval orar

Activitate

10.00-10.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
10.10- 10.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
10.20- 10.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

10.40- 11.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate
Discuţii

11.10 - 11.15

Concluziile grupului de lucru

11.15 -11.30

Coffee break

şi

propuneri de proiecte

•

*

**•
lnstrumonto Structuralo
20!4-2020

UNIUNEA EUROPEANA

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea
comunităţilor

integrată

a

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative

şi

Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 21.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

12.00- 12.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
12.10- 12.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
12.20 -12.30

Teritoriul strategiei de dezvoltare locală
Discuţii

12.30- 12.45

Prezentare ZUM, nevoi identificate
Discuţii

12.45-12.50

Concluziile grupului de lucru

12.50 - 13.00

Coffee brea k

şi

propuneri de proiecte

*

*

*

•*
lnstrumonlll Structurala

UNIUNEA EUROPEANA

2014-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea
comunităţilor

integrată

a

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative

şi

Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 21.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

13.00- 13.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
13.10 - 13.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
13.20-13.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

13.40 - 14.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
Discuţii

14.10-14.15

Concluziile grupului de lucru

14.15 -14.30

Coffee break

*

••

•

*

•

•

•
lnstrumanto Struc:lurala

UNIUNEA EUROPEANĂ

2014-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii În cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 22.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

10.00- 10.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

10.10-10.20

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Zone urbane marginalizate

10.20-10.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare locală
Discuţii

10.40- 11.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
D i scuţii

11.10 - 11.15

Concluziile grupului de lucru

11.15 - 11.30

Coffee break

*

**

*

*• * *
hntrumentc Structurate

UNIUNEA EUROPEANĂ

2014-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii În cadrul proiectului „Dezvoltarea
comunităţilor

integrată

a

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 22.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare

locală

prin abordarea DLRC

Interval orar

Activitate

12.00-12.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

12.10-12.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
12.20- 12.30

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

12.30- 12.45

Prezentare ZUM, nevoi identificate

şi

propuneri de proiecte

Discuţii

12.45 -12.50

Concluziile grupului de lucru

12.50-13.00

Coffee break

506

1nstrumente Structuni1!it

UNIUNEA EUROP EANĂ

2014-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative

şi

Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 22.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

13.00 - 13.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
13.10 - 13.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
13.20-13.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

13.40 - 14.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
Discuţii

14.10 - 14.15

Concluziile grupului de lucru

14.15-14.30

Coffee break

*•

*

*

*
lnatrumonte Structurala

UNIUNEA EUROPEANÂ

2014·2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii În cadrul proiectului „Dezvoltarea
comunităţilor

integrată

a

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 23.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

10.00- 10.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
10.10-10.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
10.20 - 10.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

10.40- 11.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate

şi

propuneri de proiecte

Discuţii

11.10 - 11.15

Concluziile grupului de lucru

11.15 -11.30

Coffee break

€o?

•*

.,. *

•„
f ...irumente Structurala

UNIUNEA EUROPEANÂ

20!4·2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601
Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 23.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare

locală

prin abordarea DLRC

Interval orar

Activitate

12.00-12.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
12.10- 12.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
12.20- 12.30

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

12.30- 12.45

Prezentare ZUM, nevoi identificate
Discuţii

12.45 - 12.50

Concluziile grupului de lucru

12.50- 13.00

Coffee break ·

şi

propuneri de proiecte

*

"
„

„
*
Instrumenta Structur11le

UNIUNEA EUROPEANA.

2014-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601
Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 23.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare

locală

prin abordarea DLRC

Interval orar

Activitate

13.00- 13.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

13.10- 13.20

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Zone urbane marginalizate

13.20-13.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

13.40- 14.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
Discuţii

14.10- 14.15

Concluziile grupului de lucru

14.15 -14.30

Coffee break

**
*
*

*

...
... *

UNIUNEA EUR

lnatrumunta Slructur11le
21114·2020
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AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii În cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 24.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

10.00 - 10.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

10.10-10.20

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Zone urbane marginalizate

10.20-10.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare locală
Discuţii

10.40-11.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
Discuţii

11.10 - 11.15

Concluziile grupului de lucru

11.15 - 11.30

Coffee break

f lf

In strumente Structu r.:le

UNIUNEA EUROPEANĂ

20!4·2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii comunităţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a
comunităţilor marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601
Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 24.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare

locală

prin abordarea DLRC

Interval orar

Activitate

12.00-12.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

12.10-12.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate

12.20-12.30

Teritoriul strategiei de dezvoltare locală
Discuţii

12.30 -12.45

Prezentare ZUM, nevoi identificate şi propuneri de proiecte
Discuţii

12.45 - 12.50

Concluziile grupului de lucru

12.50-13.00

Coffee break

*

**

.. „
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2014·2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

cu membrii

comunităţii

comunităţilor

în cadrul proiectului „Dezvoltarea

integrată

a

marginalizate din cadrul Sectorului 2 Bucureşti"
COD SMIS 106601

Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative „Sf. Pantelimon"

Data: 24.11.2017
Tematica întâlnirii: Strategia de dezvoltare locală prin abordarea DLRC
Interval orar

Activitate

13.00 - 13.10

Contextul proiectului, prezentarea obiectivelor şi

activităţilor

proiectului
13.10-13.20

Dezvoltarea

locală plasată

sub responsabilitatea

comunităţii

Zone urbane marginalizate
13.20- 13.40

Teritoriul strategiei de dezvoltare

locală

Discuţii

13.40- 14.10

Prezentare ZUM, nevoi identificate
Discuţii

14.10 - 14.15

Concluziile grupului de lucru

14.15-14.30

Coffee break

şi

propuneri de proiecte

* •*• „

*

*

* * * ... *

Instrument. Structur Io

UNIUNEA EUROPEANA

»M-2020

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

Membrii Comitetului Director al GAL Bucureşti Sector 2

Data întâlnire: 03.11.2017, ora 16:00
Tematica întâlnirii: Metodologia elaborării analizei de delimitare a teritoriului
pentru Zonele Urbane Marginalizate

Interval orar

Subiecte discutate

16.00 - 16.40

1.

Prezentarea Metodologiei elaborării analizei de delimitare

a teritoriului pentru Zonele Urbane Marginalizate, din Sector 2,
Bucureşti

16.40- 17.00

Discuţii

17.00-17.20

2.

Aprobarea Metodologiei

elaborării

analizei de delimitare a

teritoriului pentru Zonele Urbane Marginalizate, din Sector 2,
Bucureşti

"
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-

„ *„
• * "*
~

~

*

**
.I

lno.trumonte StnJclvralD
20\4-2020

UNIUNEA EUROPEANA

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

Membrii Comitetului Director al GAL Bucureşti Sector 2

Data întâlnire: 17.11.2017, ora 16:00
Tematica întâlnirii: Principalele rezultate ale analizei diagnostic şi a nevoilor,
problemelor şi resurselor identificate în teritoriul SOL, şi specific în ZUM, pe baza
datelor din Studiul de referinţă

Interval orar

Subiecte discutate

16.00 - 16.40

1.

Prezentarea principalele rezultate ale analizei diagnostic a

nevoilor, problemelor

şi

resurselor identificate în teritoriul SDL,

specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de
16.40-17.00

Discuţii

17.00-17.20

2.

şi

referinţă

Aprobarea principalelor rezultate ale analizei diagnostic a

nevoilor, problemelor

şi

resurselor identificate în teritoriul SDL,

specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de

referinţă

şi

•. .

-.~.

•
"
**

„. .

-.

-ol!

*
*

. ..*

*

.I

;I.

ln5trumanto Structuralo
2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

Membrii Comitetului Director al GAL Bucureşti Sector 2

Data întâlnire: 23.11.2017, ora 16:00
Tematica întâlnirii:

Situaţie

respingere înfiinţare GAL

Interval orar

Subiecte discutate

16.00 - 16.40

1.

16.40-17.00

Discuţii

Prezentarea

situaţiei

de respingere a înfiinţării GAL

?:J. I

* * **
*
*
*
** * • *

•

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structuralo

2014-21120

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

Membrii Comitetului Director al GAL Bucureşti Sector 2

Data întâlnire: 27.11.2017, ora 16:00
Tematica întâlnirii: Prioritizarea măsurilor identificate în cadrul
publice din teritoriu, cu precădere în ZUM

Interval orar

Subiecte discutate

16.00 - 16.40

1.

Prezentarea

prioritizării

cadrul

consultărilor

din teritoriu, cu

16.40- 17.00

Discuţii

17.00-17.20

2.
cadrul

Aprobarea

priorităţilor

consultărilor

măsurilor

din teritoriu, cu

necesare propuse în

precădere

măsurilor

consultărilor

în ZUM.

necesare propuse în

precădere

în ZUM

,...
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UNIUNEA EUROPEANA

AGENDĂ ÎNTÂLNIRE

Membrii Comitetului Director al GAL Bucureşti Sector 2

Data Întâlnire: 28.11.2017, ora 16:f0
Tematica întâlnirii: Plata
Bucureşti Sector 2

cotizaţiei

Interval orar

Subiecte discutate

16.00 - 16.40

1.

Asociaţiei

Aprobarea scutirii la plata

Grupul de

Discuţii

Grupul de

cotizaţiei

Acţiune Locală Bucureşti

fizice relevante
16.40-17.00

anuale a

Acţiune Locală

anuale a

Asociaţiei

Sector 2 pentru persoanele

12/22/2017

„

„-----Strategia de Dezvoltare Locală

Zona urba nă marginalizată:
Baicului - Pantelimon - Plumbuita

12 întâlniri organizate la nivelul comunităţii în perioada 21 24
noiembrie 2017 - probleme identificate:
A. Infrastructura
Insuficienţa

locurilor de parcare

Z<lM 8ilk11h.1I: majofltate• lmultordtlr p.in bead
de locuit

m•şonUc

pe oensur,le cu....,bUcde mers din .11>1>1 spaţlllot

f::,~i=~~p.t:;„~~~~==~~ţn":!:t:,~~~:~:~ 1~ndamenajateln prindpal
Z<:ma Plumbuit;

11r1..,~parraream1majadeste

<n <1tuatilntnmalulhocului1I Str. ~brbd.i Ghutf

B. Mobilitate urbană şi locuire
Condiţiile precare de locuire pentru persoanele cu veniturt
reduse din zona Baicului şî zonele din proximitatea lacurilor
Fundeni şi Plumbuita
Dezvoltarea deficitară a transportului public suprateran,
caracterizat printr-un număr redus de rute şi mijloace de

Infrastructură edilitară deficitară

transport în comun care deservesc zonele Baicului

Înprlndp&lt.nfodldro""il:KPlumbul!aJIS.la..hJ,p"'""m)lftl.,,<lmii.to<1t•lllear!l6ulu!Pant11llm<in

Plumbuita

Străzi

şi

neasfaltate sau nereabilitate

C..r-ri<C1dwp•ccidu."""'l'l\imbulti)l•oo•d!npr<»im!\tll!•:.culu!Fundenl

1
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1. Probleme identificate la nivelul teritoriului SOL

C. Spatii publice urbane
Suprafaţa redusă a spaţiilor verzi în special în zona Baicului
Număr redus de locuri de joacă pentru copii în zona Baicului
şi zona Plumbuita

E. Educatie
Rata

ridicată

Număr

în

a abandonului ~celar
redus de unităţi de şcolarizare

în romi P!umbuitil se ilflA 4
primu

O. Ocupare

preuniversitară

wna Saiwlui 5e <lfli locaHzati o sln1uri Ko1ll 1lmnad.i1;J !cuprinde ,11nvJtămant p<eşw!ar Ji

primar
unltAţi de TrwJţJm3nt. acestH viztnd num ~ i lnvfiţiimAntul preşcolar,

~i gimmniill- nu eicMi iMtlt\Jţil de lnvl\ţimht liceal

Nivel redus de calificare al resurselor umane

Participarea redusă a popula~ei pe piaţa forţei de muncâ
Competitivitatea redusă a sectorului !MM-urilor

F. Acces la servicii
Slaba calitate a serviciilor de
Plumbuita

1111

să nătate,

-

şi

.,. ·v

~c u

- - - - -- - --

în special în zonele Baicului

2. Obiectivul general şi obiectivele specifice

- - - -- -- - - --

F. Acces la servicii
Depozitarea

neconformă

a deşeurilor

În J011i18alculu~ln lmed~veclnltite<i l•cululfu11den î

~~:r!r~~~~~petlr~~:"c!~P~:;"~~~:u :~:!1 ~:"a:orfn~~:'~~~~~:;r~!~
nu

iii.I

tont111cte lnchei;i.te cu nrm1 de H klbrlurl!. depo titarea de$evnlor reallzaod u se în wn.i

i;11wft.iiHUpe5tndi.

Slaba dezvoltare a serviciilor culturale în zona Batcului

Obiectivul genenl
·~R-e-du-c-er-ea-nu_m_ă-ru-lu-i_d_e_p-er-so-a-ne~- · l

lS-ZOZ3

aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială
în
ZUM,
a l ături
de
îmbunătăţirea cal i tăţii vieţii, creşterea

G. Comunitate si imagine publică
Segregare socială între populatia
membri ai popula~ei
Grad de infracţionalitate ridicat

rromă, refugiaţi şi ceilalţi

coeziunii
mediului

sociale,
de viaţă

imbunidţirei!I
şi

creşterea

economică în teritoriul SOL.

Zona Pant limon· g6't1 do cat1ler eare perturbă l1ru~tea pubhcă
Zona Plumbuita bnfk: ds droguri consumul substanţelor 1legah1!jl prac!lcara;i prostrtu~e1

Imaginea publică

negativă

2
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P !i!.CU
2. Obiectivul general şi obiectivele specifice

.,. ·u
Pentru atingerea celor 7 obiective specifice identificate la nivelul SOL a fost
identificat un set de 16 ml suri care vi2ea ză principalele proble me ale teritori ului
~i com u n ităţ ii cuprinse in ZUM .
Pentru a asia ura un grad dt mal ridicat de aplicabilitate $Î practicalitat e a
propunerilor discutate, pentru fiecare măsură au fort stabi liţi responsa bili ~ !
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4. lista de

4. lista de

intervenţii
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s. Indicatorii SOL

A. Indicatori POCU şi POR monitorizaţi în cadrul SOL

B. Indicatorii proprii ai SOL
Indicator
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B. Indicatorii proprii ai SOL
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BUGET TOTAL SDL: 3.500.000 euro
Buget POCU minim 30%

'10

500.000 euro finanţare prin POCU pentru 200 persoane din
comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie ş i
excluziune socială care beneficiază de servicii integrate ·> 420
persoane considerate pentru indicatorul SDL => maxim
1.050.000 euro prin POCU
Valoarea totală a cheltuielilor cu funcţionarea GAL este de
157.500 euro şi reprezintă 15% din bugetul total POCU.

:~-'"-~~~~~~~'!_~!O! _d~ ~.'~;~-!~!- ~"~"~'.Uţii
f\iu~1dotini1i~tlv<!dtpromO'fartaima1lni1ian,..lar$I
<C1Mu„ftl!'ilo•nur1in;11int.i11r~ndulpubh'ul11il;1r1
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1.050.000 euro finanţare prin intermediul POCU (30% dm
bugetul total al SDL)
2.400.000 euro finanţare prin intermediul POR (68,57% din
bugetul total al SDL)
SO.OOO euro finanţare din surse proprii ale GAL Sector
(1.43% din bugetul total al SDL)
•Sursele proprii GAL sunt formate din cotizaţiile membrilor:
O
(J

O
Q

Sector public 0,5 lei/locuitor/an (124.931 persoane la nivelul
teritoriu lui SOL)
Sector privat 300 lei/an
Societate civi l ă, persoane f121ce 100 lei/an
TOTAL: 64.265,5 lei/an; 385.593 lei pentru întreaga perioadă de
implementare a SOL 16 ani, 2018· 2023)

------

în funcţie de sursa de finanţare :
945.000 euro

finanţare

2.160.000 euro
345.000 euro
POCU+POR)

SO.OOO euro

din FSE (90% din buget POCU)

finanţare

finanţare

finanţare

din FEDR (90% din buget POR)

din bugetul de stat (10% din buget

din bugetul propriu al GAL
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