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Viziunea de dezvoltare 
Până în anul 2022, oraşul Bragadiru va continua să prospere, menținându-se ca lider zonal al dezvoltării urbanistice din zona de sud-vest a Regiunii 
București-Ilfov. 

Misiunea 
Orașul Bragadiru va oferi locuitorilor săi servicii publice, infrastructură și dotări socio-edilitare, asigurându-le acestora un nivel de trai decent și confortabil, 
un mediu adecvat muncii și petrecerii timpului liber. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în asigurarea premiselor unei dezvoltări realiste a orașului, prin determinarea nevoilor 
şi dorinţele membrilor comunităţii și proiectarea unor acțiuni fundamentate și realizabile.  

Domeniul „Economie – Industrie şi Servicii” 

Obiectiv general 
 

Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Atragerea de noi 
investiţii şi creşterea 
antreprenoriatului 
autohton 
 
 
 

1.Promovarea oportunităților 
locale pentru atragerea de 
investiții; 

Promovarea oportunităților 
locale pentru atragerea de 
investiții  
Valoarea estimată: 20.000 euro 

                     

2. Dezvoltarea antreprenoriatului 
local; 

Incubator de afaceri  
Valoarea estimată: 85.000 euro 

       

Facilitarea înființării de 
intreprinderi sociale 
Valoarea estimată: 80.000 euro 

       

3.Sprijin pentru menţinerea 
investiţiilor existente și atragerea 
de noi investiții prin crearea unei 

Clusterul – motor de dezvoltare 
pentru economia locală  
Valoarea estimată: 45.000 euro 
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infrastructuri adecvate. 
 

Facilitarea accesului la spaţii de 
producţie şi utilităţi pentru 
întreprinderi  
Valoarea estimată: 145.000 euro 
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Domeniul „Protecția mediului” 

Obiectiv general 
 

Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Integrarea protecției 
mediului în 
activitățile 

economice, sociale 
și administrative 

1.Creşterea calităţii aerului 
 
 
 

Generalizarea utilizării gazului 
metan, curentului electric şi a 
energiei solare pentru încălzirea 
locuinţelor  
Valoarea estimată: 1.200.000 euro 

       

Susținerea adoptării de tehnologii 
nepoluante de către agenţii 
economici  
Valoarea estimată: 10.000 euro 

       

Iluminat public ecologic, cu leduri 
și panouri solare și extinderea 
rețelei în tot orașul  
Valoarea estimată: 500.000 euro 

       

Măsurarea nivelului de noxe și 
agenți alergeni  
Valoarea estimată: 50.000 euro 

       

2.Reabilitarea solului degradat 
şi împiedicarea degradării 
acestuia  

Eliminarea practicilor ilegale de 
deversare pe sol a oricăror 
substanţe poluante precum şi a 
depozitării necontrolate de 
deşeuri  
Valoarea estimată: 60.000 euro 

       

Inițierea colectării selective a 
deşeurilor de către populație 
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Valoarea estimată: 150.000 euro 

3.Îmbunătăţirea sistemului de 
protecţie a apelor 
  

Extinderea continuă a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare  

 
 

      

Desfiinţarea sistemelor 
individuale de colectare a apelor 
uzate – fose septice, puţuri 
absorbante, pe măsură ce se 
asigură accesul la canalizare 
Valoarea estimată: 20.000 euro 

       

4.Limitarea poluării fonice 
 

Plantarea unei liziere de arbori la 
limita cu centura, pentru protecția 
fonică  
Valoarea estimată: 30.000 euro 

       

5.Protejarea biodiversității 
 

Amenajarea malurilor râurilor 
Ciorogârla și Sabar – indiguire, 
taluzare, ecologizare, înierbare 
Valoarea estimată: 100.000 euro 

       

Extinderea continuă a spațiilor 
verzi, plantarea de arbori și 
arbuști 
Valoarea estimată:200.000 euro 
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Domeniul „Dezvoltare socială” 

Obiectiv general 
 

Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Asigurarea 
condițiilor de 

evoluție pentru 
fiecare membru al 

colectivității 

1.Medierea cererii și ofertei de 
locuri de muncă 

  
 

Burse ale locurilor de 
muncă  
Valoarea estimată: 30.000 
euro 

       

Baza de date a ocupaţiilor 
Valoarea estimată: 10.000 
euro  

       

2.Îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire  
 

Construirea de locuinţe 
sociale  
Valoarea estimată: 
1.800.000 euro 

       

Încurajarea investiţiilor 
private în ansambluri 
rezidențiale cu asigurarea 
adecvată a funcțiunilor 
urbane  
Valoarea estimată: 10.000 
euro 

       

Operaționalizarea 
asociațiilor de proprietari și 
încurajarea înființării de 
asociații civice 
Valoarea estimată: 5.000 
euro 
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3.Asigurarea infrastructurii 
pentru sănătate 
 

Spital orășenesc și rețea 
privată de cabinete 
medicale  
Valoarea estimată: 
1.400.000 euro 

       

Continuarea aplicării 
legislaţiei privind câinii 
comunitari  
Valoarea estimată: 30.000 
euro 

       

Piața în orașul Bragadiru 
Valoare estimată: 300.000 
euro 

       

4.Sporirea nivelului de siguranţă 
în oraş 
 

Dotări și dezvoltare pentru 
Serviciul voluntar pentru si-
tuaţii de urgenţă şi Poliţia 
locală  
Valoarea estimată: 300.000 
euro 

       

Extinderea sistemului de 
monitorizare video a drumu-
rilor orăşeneşti 
Valoarea estimată: 150.000 
euro 

       

5.Asigurarea unor prestaţii 
adecvate de asistenţă socială 
 

Centru pentru persoanele 
defavorizate  
Valoarea estimată: 350.000 
euro 
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Cămin pentru persoanele în 
vârstă  
Valoarea estimată: 300.000 
euro 
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Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Echilibrarea 
funcțiilor urbane și 

modernizarea 
continuă a 

infrastructurii 

1. Delimitarea teritoriului oraşului 
în acord cu tendinţele de 
dezvoltare a acestuia 

 

Planul de mobilitate urbană 
Valoare estimată: 50.000 euro 

       

Cadastrul general  
Valoarea estimată: 320.000 euro 

       

2. Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport astfel încât să fie 
asigurat confortul populaţiei 
 

Proiecte integrate de reabilitare a 
drumurilor  şi peisagistică  
Valoarea estimată: 2.000.000 
euro 

       

Realizarea Regulamentului local 
privind utilizarea parcărilor 
publice 
Valoarea estimată: 1000 euro 

       

Transferul în patrimoniul local a 
drumurilor private 
Valoare estimată: 50.000 euro 

       

Lărgirea la 4 benzi a Prelungirii 
Ghencea 

       

Realizarea de noi drumuri 
orăşeneşti  
Valoarea estimată: 1.500.000 
euro 

       

Montarea unui semafor cu        
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comandă manuală la trecerea de 
pietoni de la Primăria Bragadiru 
(Strategia Orizont 2020) 

Pasaj rutier C.B.-Bragadiru 
(bretea de acces stânga) – 
(Stategia Orizont 2020) 

       

Construirea a 5 pasarele 
pietonale 

       

Revizuirea și creșterea numărului 
stațiilor de transport în comun 

       

Tramvai Rapid (LRT) 7 Bragadiru 
– Voluntari (Planul de mobilitate 
urbană București-Ilfov) 

       

Autobuz rapid (BRT) 6 Bragadiru 
– Depoul Alexandria (Planul de 
mobilitate urbană București-Ilfov) 

       

Transport local de călători 
propriu  
Valoarea estimată: 200.000 euro 

       

Pistă pentru biciclete  
Valoarea estimată: 100.000 euro 

       

Construire pasarelă Centură în 
zona gării Vârteju  – (Stategia 
Orizont 2020) 

       

Extinderea liniei de metrou, 
Magistrala 5 atât către orașul 
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Bragadiru, cât și către orașul 
Pantelimon (Planul de mobilitate 
urbană București Ilfov) 

3. Îmbunătățirea imaginii 
orașului 
 

Completarea sistemului de 
indicatoare cu denumirile stră-
zilor, de intrare/ieşire din localitate 
şi semne de circulaţie  
Valoarea estimată: 40.000 euro 
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Domeniul „Administraţie publică locală”  

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Creșterea capacității 
administrative și 

comunicarea 
adecvată cu 

cetățenii și mediul 
de afaceri 

1.Creşterea capacităţii 
administrative 

Centru de informare și consultare a 
cetățenilor în cartierul Latin  
Valoarea estimată: 100.000 euro 

       

Creșterea capacității administrative prin 
aplicarea de instrumente specifice 
Valoarea estimată: 55.000 euro 

       

2.Comunicarea 
adecvată cu cetăţenii 
şi mediul de afaceri 
 

Informarea cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din oraş  
Valoarea estimată: 5.000 euro 

       

Consultarea cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din oraş  
Valoarea estimată: 5.000 euro 

       

Dezvoltarea aplicațiilor informatice pentru 
interacțiunea cu cetățenii  
Valoarea estimată: 250.000 euro 

       

Participarea cetăţenilor şi mediului de afa-
ceri din oraş la deciziile locale  
Valoarea estimată: 5.000 euro 
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Domeniul „Educaţie şi formare” 

Obiectiv general 
 

Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Adaptarea şi 
structurarea 
sistemului 

educaţional şi de 
formare 

profesională în 
conformitate cu 
cerinţele pieţei 

muncii și 
economiei locale 

1. Menţinerea şi 
integrarea tinerilor în 
viaţa socială şi 
economică a 
comunităţii 
 

 

Susţinerea prin burse sociale a tinerilor din 
familii sărace  
Valoarea estimată: 20.000 euro 

       

Centru de excelenţă pentru tineri cu 
rezultate deosebite  
Valoarea estimată: 100.000 euro 

       

2. Creşterea accesului 
şi participării la 
formarea continuă 
 

Programe de consiliere şi orientare profe-
sională pentru persoane neocupate Valoarea 
estimată: 50.000 euro 

       

Creşterea nivelului de educaţie și participare 
civică  
Valoarea estimată: 1.000 euro  

       

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice şi resurselor umane din unităţile 
de învăţământ 
Valoarea estimată: 10.000 euro  

       

3.Reabilitarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale 
 

Reabilitarea, consolidare, extindere şi 
modernizarea unităţilor de învăţământ – 
corp nou de școală  
Valoarea estimată: 500.000 euro 

       

Grădinițe cu program prelungit  
Valoarea estimată: 450.000 euro 

       



 
 

            

BRAGADIRU 2022 

Orașul PROSPER 

Creșă  
Valoarea estimată: 200.000 euro 
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Domeniul „Cultură, sport şi agrement”  

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Promovarea de 
activități specifice 

pentru cultură, sport 
şi agrement 

1.Dezvoltarea patrimoniului 
cultural local şi 
organizarea de evenimente 
culturale 

 

Actualizarea fondului de carte al biblio-
tecii/biblioteca on-line  
Valoarea estimată: 20.000 euro 

       

Organizarea de evenimente culturale 
Valoarea estimată: 20.000 euro 

       

2.Valorificarea 
infrastructurii pentru 
practicarea sportului şi 
organizarea de competiţii 
sportive 
 
  

Valorificarea, modernizarea, extinderea 
bazelor sportive şi organizarea de 
competiţii sportive Valoarea estimată: 
500.000 euro 

       

Amenajare, reamenajare şi extindere 
de parcuri şi locuri de joacă, inclusiv 
spaţii verzi dintre blocuri  
Valoarea estimată: 150.000 euro 

       

 
Obiectiv resurse necesare:14.282.000 euro, minim 40% atrase din fonduri nerambursabile. 


