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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 732 din 26.05.2009 

 

 Având în vedere Referatul comun nr. 19685/2009 al 

DirecŃiei Juridic Contencios şi LegislaŃie şi al DirecŃiei Generale 

Infrastructură şi Servicii publice;  

 łinând seama de prevederile HG nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele stradale;  

 Văzând Acordul de colaborare privind susŃinerea înfiinŃării 

pieŃelor Ńărăneşti volante în cadrul unui proiect - pilot încheiat 

între Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi Autoritatea NaŃională Sanitar Veterinară şi 

pentru SiguranŃa Alimentelor.  

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. d art. 68 alin. 1 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e 

 

 Art. I. Se aprobă demararea Proiectului privind identificarea 

locaŃiilor potrivite desfăşurării activităŃii "pieŃelor Ńărăneşti" de tipul 
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pieŃelor volante, în cadrul unui Proiect - pilot, în Municipiul 

Bucureşti. 

 

 Art. II. AdministraŃia Străzilor va identifica amplasamentele 

pe care se vor înfiinŃa pieŃele Ńărăneşti.  

 

 Art. III. AdministraŃia Străzilor şi direcŃiile de specialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziŃii  

 

PRIMAR GENERAL 

Prof. dr. Sorin Mircea Oprescu 

 

Secretar general al 

Municipiului Bucureşti 

                                                                        Tudor Toma 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenŃei Comisiei de validare din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă tehnică şi juridică a C.G.M.B.; 

 În conformitate cu art. 4 din O.G. nr. 35/ 2002 pentru 

aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2003; 

 În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic. ComponenŃa Comisiei de validare din cadrul 

Consiliului general al Municipiului Bucureşti, aleasă prin 

hotărârea C.G.M.B. nr. 282/2008, se modifică astfel: 

a) Domnul Mircea Valentin se înlocuieşte cu Doamna Nemeş 

Carmen Ionela; 

b)Domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuieşte cu Domnul Gâf 
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Deac Ioan. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

  

Nr. 163/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea titlului de CetăŃean de Onoare al Municipiului 

Bucureşti domnului Horia Damian 

  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare şi Planificare Urbană - DirecŃia Cultură. 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 
 
 

 Articol unic. Se conferă titlul de CetăŃean de Onoare al 

Municipiului Bucureşti domnului Horia Damian pentru merite 

deosebite în domeniul arterelor plastice. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 164/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al domnului Mircea Valentin şi 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

 În baza referatului Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi al Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere demisia domnului Mircea Valentin, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 2758/6/14.05.2009. 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului domnului 

Mircea Valentin, ca urmare a demisiei acestuia şi se declară 

vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 165/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea doamnei Cristu Irinel  

în funcŃia de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal 

nr.12/27.05.2009 prin care se propune doamna Cristu Irinel 

pentru funcŃia de consilier general; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
  
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Cristu 

Irinel, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Mircea 

Valentin.  
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 166/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului 

Bucureşti pentru a demara procedurile legale şi financiare în 

vederea identificării unor spaŃii adecvate ce urmează a avea 

destinaŃia de sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti pe perioada 

consolidării imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47,  

sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană. 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să demareze procedurile legale şi financiare în vederea 

identificării unor spaŃii adecvate ce urmează a avea destinaŃia de 
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sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti, pe perioada executării 

lucrărilor de consolidare ale imobilului din Bd. Regina Elisabeta 

nr. 47, sector 5. 

 

 Art. 2. Contractul de închiriere sau leasing va fi supus 

aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti înaintea 

semnării lui. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 167/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea  

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a 

imobilului situat în Bucureşti, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu. 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu,raportul Comisiei 

sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din 

 Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Imobilul situat în Bucureşti, str. Sfânta Ecaterina nr. 

3, sector 4, aflat în domeniul privat al Municipiului Bucureşti, se 

transmite în administrarea AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti, pentru desfăşurarea activităŃilor specifice. 

Imobilul este compus din teren în suprafaŃă de 1006,00 mp. din 

care construcŃii (2 corpuri) în suprafaŃă de 423,00 mp., identificat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. FinanŃarea cheltuielilor de întreŃinere, reparaŃii 

capitale şi curente se asigură din bugetul AdministraŃiei Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 

 Art. 3. Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se 

va face de către AdministraŃia Fondului Imobiliar pe bază de 

protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile de la data 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Schimbarea destinaŃiei imobilului atrage după sine 

revocarea de drept a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 168/27.05.2009 
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Anexa la H C.G.M.B. nr.168/27.05.2009  

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului (2 Corpuri) situat în Bucureşti, str. Sfânta Ecaterina 

nr. 3, Sector 4 

 

 

Locul unde este situat imobilul 

 

Caracteristicile tehnice 

generale ale imobilului 

solicitat 

Municipiul Bucureşti, str. Sfânta 

Ecaterina nr. 3, Sector 4 

 

compus din teren în 

suprafaŃă de 1006,00 mp 

din care construcŃii 

în suprafaŃă de 423,00 mp 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei 

hotărâri pentru transmiterea în proprietatea Municipiului Bucureşti 

a imobilului situat în str. Cluceru Udricani nr. 12, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se solicită Guvernului României emiterea unei 

hotărâri privind transmiterea în proprietatea Municipiului Bucureşti 
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a imobilului (Corp A şi B) situat în str. Cluceru Udricani nr. 12, 

sector 3, compus din teren în suprafaŃă de 428 mp., din care 

construcŃii în suprafaŃă de 331 mp., identificat conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 169/27.05.2009 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr.169/27.05.2009  

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului (Corp A şi B) situat în Bucureşti, str. Cluceru 

Udricani nr. 12 

sector 3 

 

 

Locul unde este situate imobilul 

 

Caracteristicile tehnice 

generale ale imobilului 

solicitat 

Municipiul Bucureşti str. 

Cluceru Udricani nr. 12, 

sector 3 

 

compus din teren în 

suprafaŃă de 428 mp din 

care construcŃii în suprafaŃă 

de 331 mp 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea  

Primarului General al Municipiului Bucureşti să negocieze  

şi să semneze, în condiŃiile legii, un contract de  

asociere pentru organizarea unei curse automobilistice în 

Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi 

Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 

si avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi  

art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă desfăşurarea unui circuit automobilistic 

omologat de FederaŃia InternaŃională de Automobilism, pe 

amplasamentul din jurul Palatului Parlamentului. 
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 Art. 2. (1) Se împuterniceşte Primarul General să 

efectueze, în condiŃiile legii, demersurile necesare stabilirii 

organizatorului acŃiunilor. 

 (2) Forma finală a Protocolului va fi supusă spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, înainte de a fi 

semnată de Primarul General. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al municipiului Bucureşti din data 

de27.05.2009 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 170/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind încadrarea Teatrului Tineretului „Metropolis” 

în categoria instituŃiilor de spectacole,  

precum şi aprobarea organigramei, numărului de posturi,  

statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale instituŃiei 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare şi Planificare Urbană - DirecŃia Cultură. 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 În aplicarea prevederilor art. 7, art. 8 alin. (2) şi alin. (5) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 21/2007 privind instituŃiile şi companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităŃii de 

impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 353/2007.  

 În conformitate cu prevederile art. 51 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si 

administrativ de specialitate din instituŃiile de spectacole sau 

concerte în vederea stabilirii salariilor de bază; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Teatrul Tineretului „Metropolis”, serviciu public de 

cultură organizat ca instituŃie publică de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti, se încadrează în categoria  instituŃiilor de 

spectacole prevăzute la art.7 din OrdonanŃa Guvernului 

nr.21/2007 privind instituŃiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităŃii de impresariat artistic, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007. 

 

 Art. 2. Se aprobă organigrama, cu un număr total de 99 

posturi, din care 8 de conducere, statul de funcŃii şi Regulamentul 

de organizare şi funcŃionare ale Teatrului Tineretului „Metropolis”, 

conform anexelor nr.1, 2 şi 3. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă articolele 7, 8 şi 12 din Hotărârea C.G.M.B. nr.255/2006. 

 



 30

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipal Bucureşti şi Teatrul Tineretului 

„Metropolis” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 171/27.05.2009 
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 171/27.05.2009 

 

STAT DE FUNCłII AL TEATRULUI TINERETULUI „METROPOLIS” 

 

Nr. 

Crt. 

COMPARTIMENTUL Nivelul 

studiilor 

Grad/ 

Treapta 

profesională 

Nr. de  

posturi 

Anexă la O.G. Nr. 10/2008 în baza căreia se stabileşte 

salariul de bază şi indemnizaŃia de conducere FUNCłIA 

 DE EXECUłIE DE 

CONDUCERE 

    

1 - Director S - 1 O:U:G: 189/2008 

2 Consultant artistic Director adjunct S IA 1 IV/2b, VI/1b 

3 Economist Contabil Şef S Specialist 

IA 

1 V/1b, VI/1b 

       

 SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

4 Consilier juridic Şef serviciu S IA 1 IIb, VI/1b 
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5 Inspector de 

specialitate 

 S IA 1 IIb 

6 Inspector de 

specialitate 

 S IA 1 IIb 

7 Inspector de 

specialitate 

 S IA 1 IIb 

8 Inspector   M IA 1 IIb 

9 Inspector   M IA 1 IIb 

10 Inspector de 

specialitate 

 S IA 1 IIb 

       

  COMPARTIMENT ARTISTIC 

11 Consultant artistic  S IA 1 IV/2b 

12 Actor  S I 1 IV/2b 

13 Actor  S I 1 IV/2b 

14 Actor  S I 1 IV/2b 



 33

15 Actor  S I 1 IV/2b 

16 Actor  S I 1 IV/2b 

17 Actor  S I 1 IV/2b 

18 Actor  S I 1 IV/2b 

19 Actor  S II 1 IV/2b 

20 Regizor artistic  S I 1 IV/2b 

       

  SERVICIUL ORGANIZARE SPECTACOLE 

21 Consultant artistic Şef serviciu S IA 1 IV/2b, VI/1b 

       

  COMPARTIMENT MARKETING PROMOVARE 

22 Consultant artistic  S IA 1 IV/2b 

23 Consultant artistic  S I 1 IV/2b 

24 Secretar public 

relations 

 S I 1 IV/2b 

25 Secretar public  S I 1 IV/2b 
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relations 

26 Secretar literar  S I 1 IV/2b 

       

  COMPARTIMENT COORDONARE PROIECTE 

27 Consultant artistic  S IA 1 IV/2b 

28 Secretar literar  S I 1 IV/2b 

29 Impresar artistic  S I 1 IV/2b 

30 Producător delegat  S I 1 IV/2b 

31 Producător delegat  S I 1 IV/2b 

       

  COMPARTIMENT REPERTORIU GAZDĂ 

32 Consultant artistic  S IA 1 IV/2b 

33 Consultant artistic  S IA 1 IV/2b 

34 Secretar literar  S I 1 IV/2b 

35 Corepetitor  S I 1 IV/2b 

36 Referent   IA 1 IV/2b 
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37 Referent   IA 1 IV/2b 

       

  SERVICIUL ADMINISTRATIV ACHIZIłII 

38 Inspector de 

specialitate 

Şef serviciu S IA 1 II/b, VI/1b 

       

  COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

39 Administrator  M I 1 V/2b 

40 Şofer    1 V/2b 

41 Muncitor calificat   I 1 V/2b 

42 Muncitor calificat   I 1 V/2b 

43 Îngrijitor   I 1 V/2b 

44 Îngrijitor   I 1 V/2b 

45 Îngrijitor   I 1 V/2b 

46 Îngrijitor   I 1 V/2b 
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  COMPARTIMENT ACHIZIłII 

47 Inspector  M IA 1 IIb 

48 Inspector  M IA 1 IIb 

       

  COMPARTIMENT PRODUCłIE SPECTACOLE 

49 Referent  M IA 1 V/1b 

50 Artist plastic   I 1 IV/2b 

51 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

52 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

       

  SECłIA SCENĂ 

53 Inspector Şef secŃie M IA 1 IIb, VI/1b 

       

  COMPARTIMENT DESERVIRE SALĂ 

54 Controlor bilete  M-G  1 IV/2b 

55 Plasator  M-G  1 IV/2b 
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56 Garderobier  M-G  1 IV/2b 

57 Supraveghetor 

sală 

 M-G  1 IV/2b 

       

  FORMAłIE MUNCITORI 

58 Muncitor calificat Şef formaŃie 

muncitori 

 I 1 IV/2b, VI/1b 

59 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

60 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

61 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

62 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

63 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

64 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

65 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

66 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

  COMPARTIMENT SERVICII DE SCENĂ 
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67 Regizor scenă 

(culise) 

 M I 1 IV/2b 

68 Regizor scenă 

(culise) 

 M I 1 IV/2b 

69 Secretar platou  M I 1 IV/2b 

70 Sufleor teatru  S I 1 IV/2b 

71 Sufleor teatru   I 1 IV/2b 

72 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

73 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

74 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

75 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

76 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

77 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

78 Maestru lumini   I 1 IV/2b 

79 Maestru lumini   I 1 IV/2b 

80 Maestru sunet   I 1 IV/2b 
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81 Maestru sunet   I 1 IV/2b 

82 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

83 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

84 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

85 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

86 Muncitor calificat   I 1 IV/2b 

87 Machior   II 1 IV/2b 

88 Peruchier   I 1 IV/2b 

       

  COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE 

89 Economist  S Specialist 

IA 

1 V/1b 

90 Economist  S I 1 V/1b 

91 Referent  SSD I 1 V/1b 

92 Contabil  M IA 1 V/1b 

93 Referent  M IA 1 V/1b 
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94 Casier  M I 1 V/2b 

95 Casier  M I 1 V/2b 

96 Casier  M I 1 V/2b 

97 Referent   IA 1 IV/2b 

98 Magaziner  M I 1 V/2b 

99 Arhivar  M I 1 V/2b 

 TOTAL  X X 99 X 
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NOTĂ: 

 Nivelul salariilor de bază şi al indemnizaŃiilor de conducere 

pentru fiecare funcŃie este stabilit pe baza: 

- prevederilor legale privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor 

de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de 

evaluare a performanŃelor profesionale individuale, precum şi pe 

baza Hotărârilor privind creşterile salariale şi se modifică conform 

actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcŃii 

sau, 

- prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic 

şi administrativ de specialitate, funcŃie de opŃiunea exprimată în 

scris de către fiecare salariat evaluat. 

 Acordarea remuneraŃiei conducătorului instituŃiei se 

aprobă de Primarul General, în condiŃiile legii. 

 Posturile prevăzute în statul de funcŃii pot fi încadrate cu 

fracŃiuni de normă, funcŃie de necesităŃile instituŃiei şi/sau a 

rezultatelor evaluării personalului artistic şi tehnic de specialitate. 

 Denumirea funcŃiilor de muncitori calificat este cea care 

corespunde muncii efectiv prestate, (ex. lăcătuş mecanic, 

electrician, fochist etc). 

 Aprobarea anuală a statului de funcŃii, după definitivarea 

procedurilor de evaluare a personalului din instituŃie, precum şi 

repartizarea funcŃiilor pe structura compartimentelor, conform 
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organigramei şi numărului de posturi aprobate (respectând 

următoarele norme de constituire: birou/atelier – min. 3 posturi, 

din care 1 post de conducere; serviciu/secŃie – min. 5 posturi, din 

care 1 post de conducere, formaŃie de muncitori – minim 3 

posturi, din care 1 post de conducere), în cazul în care 

organigrama şi numărul de posturi aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu se modifică, se 

vor face prin dispoziŃia Primarului General. 

 Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de 

Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Nivelul salariilor de bază corespunzător funcŃiilor, gradelor 

şi treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcŃii 

precum şi al celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în 

sumele alocate prin bugetul instituŃiei la „Titlul I – Cheltuieli de 

personal” subdiviziunea „cheltuieli cu salariile”. 
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Anexa 3 

la H.C.G.M.B. nr. 171/27.05.2009 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL TEATRULUI 

TINERETULUI “METROPOLlS" 

 

Capitolul I 

DispoziŃii generale 

 Art. 1. Teatrul Tineretului "Metropolis" este un serviciu 

public organizat ca instituŃie publică de cultură de interes local, 

persoană juridică de drept public, finanŃată de la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii. Teatrul Tineretului 

"Metropolis" a fost înfiinŃat pnn Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 255/12.10.2006.  

 Art. 2. Teatrul Tineretului "Metropolis" este o instituŃie de 

spectacole încadrată la categoria "alte tipuri de instituŃii de 

spectacole", aflată în subordinea Municipiului Bucureşti, având 

specificul şi funcŃionând în baza regulilor cuprinse în prezentul 

regulament, desfăşurându-şi întreaga activitate cu respectarea 

legislaŃiei aplicabile domeniului de activitate. 

 Art. 3. Teatrul Tineretului "Metropolis" are sediul 

administrativ în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr, 89, sector 2, 

cont IBAN R093TREZ7025010XXX000250, deschis la Trezoreria 

Sectorului 2, cod de identificare fiscală nr. 4659366, prezentând 

aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.  
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 Art. 4. Activitatea de specialitate a Teatrului Tineretului 

"Metropolis" este coordonată metodologic şi funcŃional de DirecŃia 

Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, iar în alte 

domenii (economic, resurse umane, audit, etc.) de celelalte 

direcŃii de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General  

 Activitatea funcŃională şi de specialitate a instituŃiei 

municipale de cultură se desfăşoară în baza şi cu respectarea 

legislaŃiei în vigoare.  

 Art. 5. Teatrul Tineretului "Metropolis" realizează venituri 

proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol 

şi a caietelor program, din închirierea temporară a unor spaŃii, din 

donatii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz 

şi altele, cu respectarea dispoziŃiilor legale de speŃă.  

 

Capitolull 

Obiectul de activitate 

 Art. 6. Obiectul de activitate al institutiei este constituit 

prin:  

- Realizarea şi promovarea de producŃii/coproducŃii artistice 

autohtone şi universale de tipul spectacolelor dramatice sau 

Iirice, utilizând preponderent colective artistice formate din minim 

60% personal artistic sub 35 de ani;  

- Realizarea de producŃii/programe proprii folosind atât colectivul 

artistic permanent, cât şi colaboratori angajaŃi în condiŃiile legii;  

- Organizarea de evenimente culturale cu rol educativ, în afara 
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sistemelor formale de educaŃie (seminarii, conferinŃe, cursuri, 

festivaluri), în scopul promovării tinerilor artişti în domeniul artelor 

spectacolului;  

- Găzduirea producŃiilor realizate de tineri artişti, producŃii 

independente şi alternative în domeniul artelor spectacolului în 

completarea programului minimal. 

 Art. 7. Teatrul Tineretului "Metropolis" este o instituŃie de 

spectacole care se încadrează în categoria expres delimitată de 

art. 7 din O.G. nr. 21/2007, aprobată prin Legea 353/2007- alte 

tipuri de instituŃii de spectacole.  

 Art. 8. Desfăşurarea activităŃii specifice şi funcŃionale 

caracteristică Teatrului Tineretului "Metropolis" urmăreşte, în 

principal, realizarea următoarelor obiective:  

- valorificarea optimă a potenŃialului artistic al tinerilor actori, 

regizori, scenografi (minim 60% producŃii cu tineri sub 35 de ani);  

- continuarea tradiŃiei artistice a mişcării teatrale naŃionale;  

- exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie naŃională şi 

universală, clasică şi contemporană;  

- stimularea inovaŃiei şi creativităŃii;  

- afirmarea personalităŃii artistice şi promovarea valorilor teatrale 

autohtone în străinatate;  

- diversificarea ofertei culturale şi creşterea gradului de acces şi 

participarea cetăŃenilor la viaŃa culturală.  

 Art. 9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza 

unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producŃii noi 

(premiere) şi producŃii în reluare. Programarea reprezentaŃiilor se 
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face lunar, Ńinându-se cont de repertoriul configurat de 

conducătorul instituŃiei în acord cu prevederile contractului de 

management şi în conformitate cu politicile culturale şi priorităŃile 

autorităŃilor locale. ReprezentanŃiile se vor prezenta atât la 

sediul teatrului, cât şi în cadrul unor deplasari în Ńară şi 

străinătate, în spaŃii consacrate, în aer liber sau în spaŃii 

neconvenŃionale.  

Teatrul Tineretului “Metropolis” realizează în cadrul unei 

stagiuni cel puŃin 2 producŃii noi care completează programele şi 

reconfigurează repertoriul existent, precum şi producŃii sau 

coproducŃii artistice prezentate în serii determinate (minim 10 

reprezentaŃii din fiecare spectacol/proiect), urmărind asigurarea 

unui portofoliu de minim 3 producŃii artistice diferite. 

 Art. 10. În sensul prezentului Regulament de Organizare 

şi FuncŃionare, se descriu următorii termeni:  

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul 

General sau autoritatea executivă - Primarul General al 

Municipiului Bucureşti;  

Proiectul este ansamblul de activităŃi artistice, tehnice şi logistice 

concretizate în producŃia artistică, a cărui perioadă de realizare 

nu depăşeşte, de regulă, durata unei stagiuni·,  

Programul minimal este parte a proiectului managerial al 

conducătorului instituŃiei de spectacole, care cuprinde un număr 

de programe realizate în intervalul de timp şi condiŃiile stabilite în 

contractul de management; ,  

Produ’tiile artistice sunt spectacole înfăŃişate direct publicului 
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spectator de catre artişti interpreti şi/sau executanŃi;  

Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 

ani calendaristici, în care instituŃiile de spectacole realizează şi 

prezintă producŃii artistice;  

VacanŃa dintre stagiuni este perioada în care instituŃiile de 

spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă şi recuperările 

şi pot pregăti noi producŃii sau, după caz, pot organiza turnee, 

deplasări, microstagiuni;  

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic şi 

administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de 

muncă în instituŃie, definit ca atare conform legislaŃiei în vigoare 

aplicabilă institutiilor de spectacole sau concerte;  

Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat 

cu funcŃii de conducere conform structurii organizatorice 

(organigramei) aprobate;  

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de 

personalul de conducere, coordonare şi/sau control cu atribuŃii 

legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată 

prin decizia managerului;  

Partener - acea entitate juridică (instituŃie de teatru, companie 

independentă, asociaŃie, fundaŃie) alături de care Teatrul 

Tineretului "Metropolis" realizează diverse evenimente artistice, 

conform obiectului de activitate;  

Serviciu - unitate de referinŃă pentru normarea activităŃii 

personalului de specialitate (repetiŃia, repetiŃia generală, 

spectacolul);  
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Perioada de referinŃă - perioada cuprinsă între 01 septembrie a 

anului în curs şi 31 august a anului următor:  

DispozŃia de punere în scenă - act administrativ emis de 

managerul instituŃiei, care cuprinde pentru fiecare producŃie 

artistică date privind: personalul de specialitate distribuit şi/sau 

repartizat, perioada de repetiŃii/repetiŃii generale, data primei 

prezentări publice, etapele de producŃie, termenele de predare la 

scenă, precum şi orice alte informaŃii necesare realizării 

producŃiei artistice;  

Colectiv artistic - ansamblul de artişti interpreŃi sau executanŃi, 

fără personalitate juridică, compus dintr·-un număr variabil de 

membri, reuniŃi, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a 

minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de 

producŃii;  

Sarcini complementare - activităŃile şi/sau atribuŃiile, stabilite 

anual, rezultate din programul managerial, care se desfăşoară pe 

tot parcursul perioadei de referinŃă şi care pot completa norma de 

muncă sau fracŃiunea de normă de muncă, în cazul personalului 

artistic.  

 Art. 11. Teatrul Tineretului "Metropolis" îşi desfăşoară 

activitatea de impresariere pentru propriile producŃii artistice, atât 

la sediul din Bucureşti, cât şi în turnee şi deplasări.  

 

Capitolul lll  

Structura organizatorică 

 Art. 12. Structura organizatorică a Teatrului Tineretului 

"Metropolis", concretizată în organigrama, fundamentată la 
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propunerea managerului, se elaborează de către instituŃie, se 

avizează pentru conformitate de direcŃiile de resort din aparatul 

de specialitate al Primarului General şi se aprobă de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea 

Primarului General 

 Art. 13. Teatrul Tineretului “Metropolis" are următoarea 

structură organizatorică:  

A. CONDUCEREA INSTITUłIEI  

Conducerea executivă  

- Director, denumit în continuare Manager Director adjunct  

- Director adjunct 

- Contabil Şef  

- Şef Serviciu Juridic, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în 

Muncă 

- Şef Serviciu Organizare Spectacole  

- Şef Serviciu Administrativ, AchiziŃii  

- Şef SecŃie Scenă  

- Şef FormaŃie Muncitori  

B. Organisme colegiale deliberative şi consultative, care asistă 

managerul în activitatea sa:  

- Consiliul Administrativ  

- Consiliul Artistic  

C. APARATUL DE SPECIALITATE ŞI APARATUL FUNCłIONAL  

- Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în 

Muncă 

- Compartimentul Artistic  
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- Serviciul Organizare Spectacole:  

 - Compartimentul Marketing - Promovare;  

 - Compartimentul Coordonare Proiecte;  

 - Compartimentul Repertoriu Gazda  

- Serviciul Administrativ, AchiziŃii:  

 - Compartimentul Administrativ;  

 - Compartimentul AchiziŃii;  

 - Compartimentul ProducŃie Spectacole;  

- SecŃia Scenă  

- Compartimentul Deservire Sală;  

- FormaŃie Muncitori;  

- Compartimentul Servicii de Scenă.  

- Compartimentul Financiar, Contabilitate,  

 RelaŃiile de colaborare şi subordonare existente între 

structurile organizatorice de la punctul C şi funcŃiile de la punctul 

A se stabilesc prin organigramă.  

 

Capitolul IV  

AtribuŃiile generale ale instituŃiei 

 Art. 14. În vederea realizării obiectului de actlvitate, 

conducerea şi personalul Teatrului Tineretului "Metropolis" au 

următoarele competenŃe şi atribuŃii: 

a. În activitatea de specialitate :  

- stabileşte repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, 

având la bază proiectul de management;   

- urmăreşte introducerea în circuitul cultural municipal, intern şi 
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internaŃional a operelor şi prestaŃiilor artistice valoroase evaluate 

pe principiul libertăŃii de creaŃie şi pe baza unor criterii specifice 

de valoare şi selecŃie;  

- prezintă producŃii artistice în serii determinate, cu colective 

artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;  

- asigură pregătirea şi producerea spectacolelor incluse în 

repertoriul propriu;  

- aduce la cunoştinŃa publicului, spectacolele ce urmează a fi 

prezentate prin diverse metode de popularizare: afişaj, reclamă, 

inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de 

spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituŃii, şcoli, 

institute, agenŃi economici etc  

- asigură activităŃile specifice în sala de spectacol: difuzare 

programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, 

păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în 

spaŃii special amenajate, ambianŃa adecvată în holuri etc.;  

- întreŃine şi dezvoltă relaŃii de colaborare cu alte instituŃii de 

cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziŃii, 

schimburi de experienŃă;  

- desfăşoară activităŃi de impresariat artistic pentru propriile 

producŃii;  

- desfăşoară şi alte activităŃi în domeniul cultural, în funcŃie de 

priorităŃile şi de politicile culturale promovate de instituŃiile 

coordonatoare;  

b. În activitatea funcŃională:  

- asigură în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, 
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integritatea, protejarea şi valorificarea patrimoniului public 

încredinŃat şi utilizarea eficientă a acestuia;  

- întocmeşte propuneri pentru bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia în condiŃiile legii şi asigură 

execuŃia acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice 

alocate sau a celer provenite din venituri extrabugetare, după 

caz;  

- face propuneri pentru lucrări de investiŃii, dotări specifice, 

reparaŃii capitale şi curente pe care Ie include în bugetul de 

venituri şi cheltuieli; asigură condiŃiile necesare pentru realizarea 

lor la termenele stabilite conform legii;  

- întocmeşte bilanŃul contabil pe care îl prezintă departamentului 

de specialitate din cadrul P.M.B., subvenŃia rămasă neconsumată 

la finele anului vărsându-se la buget, după caz; 

- asigură potrivit prevederilor legale administrarea şi întreŃinerea 

imobilelor din dotare pentru desfăşurarea activităŃii de bază; după 

caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spaŃiile deŃinute, 

cu aprobarea DirecŃiei Cultură, în vederea obŃinerii de venituri 

suplimentare, precum şi contracte de asociere pentru activităŃi 

care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, 

artistic, ştiintific al instituŃiei, cu respectarea prevederilor legale în 

domeniu;  

- informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori 

specifici de activitate, rapoarte periodice şi prezintă spre aprobare 

sau avizare diverse documente şi documentaŃli potrivit 



 53

reglementărilor legale;  

- desfăşoară şi alte activităŃi, în funcŃie de cerinŃele organelor 

coordonatoare, P.M. B., C.G.M.B. şi Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului NaŃional, în conformitate cu prevederile unor acte 

normative în vigoare sau apărute ulterior;  

- întocmeşte diferite situaŃii, deconturi, declaraŃii conform 

legislaŃiei în vigoare şi asigură depunerea acestora, la termenele 

stabilite, la organele abilitate (AdministraŃia Financiară, CNPAS, 

CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).  

 

Capitolul V  

Atributiile şi competenŃele conducerii executive ale Organismelor 

colegiale deliberative şi consultative şi ale conducerii executive 

de evaluare  

A. Conducerea executivă  

 Art. 15. Conducerea executivă are obligaŃia de a aduce la 

îndeplinire toate prevederile legale în vigoare.  

B. Organismele colegiale deliberative şi consultative:  

Consiliul Administrativ  

 Art. 16. Consiliul Administrativ este un organism 

deliberativ, numit prin decizia managerului instituŃiei, având 

următoare componenŃă 

- managerul - preşedintele Consiliului Administrativ;  

- directorul adjunct;  

- contabilul şef;  

- consilierul juridic;  
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- reprezentant al P.M.B. din cadrul direcŃiei de specialitate 

(DirecŃia Cultură);  

- în funcŃie de ordinea de zi, vor fi invitaŃi la dezbateri specialişti 

din cadrul instituŃiei;  

- reprezentantul salariaŃilor sau reprezentantul sindicatului, după 

caz ; 

- secretarul Consiliului - numit de preşedintele Consiliului 

Administrativ.  

 Preşedintele Consiliului Administrativ stabileşte datele de 

şedinŃă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea 

şi derularea şedintelor.  

 Art. 17. Principalele atribuŃii ale Consiliului Administrativ 

sunt  

- dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor 

instituŃiei care aduc la îndeplinire proiectele culturale şi activităŃile 

artistice prevăzute în repertoriu;  

- dezbate execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli în raport cu 

priorităŃile de moment şi cele de perspectivă asumate de 

instituŃie;  

- dezbate problematica legală cu privire la derularea unor 

investiŃii, necesitatea unor dotări specifice şi aprovizionarea cu 

materiale necesare desfăşurării spectacolelor etc.;  

- dezbate problemele organizatorice din activitatea funcŃională 

curentă;  

- analizează şi aprobă utilizarea pentru necesităŃile instituŃiei a 

cotelor (stabilite în condiŃiile legii) din veniturile proprii rezultate 
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din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, 

sume gestionate în regim extrabugetar; 

- dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea 

obiectului de activitate al instituŃiei;  

- analizează şi aprobă costul biletelor şi nivelul tarifelor practicate 

de instituŃie, în urma analizei pretului pieŃei, Ńinând cont, în acelaşi 

timp, de misiunea de educaŃie prin cultură şi de accesul cât mai 

larg la actul cultural - artistic pentru toate categoriile sociaIe;  

- dezbate propunerile privind structura organizatorică 

(organigrama) şi structura funcŃiilor utilizate de instituŃie (statul de 

funcŃii), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;  

- stabileşte acordarea drepturilor salariale pentru personalul 

angajat (salariu de merit, prime);  

- anallzează şi aprobă, după caz, pentru personalul artistic de 

specialitate angajat, încheierea de contracte (conform 

prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe) 

sau cumulul de funcŃii în alte instituŃii;  

- analizează şi aprobă, după caz, pentru personalul artistic de 

specialitate, încheierea de contracte (conform prevederifor legale 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe) sau cumulul de 

funcŃii pentru persoanele din afara instituŃiei;  

- analizează, în acord cu prevedeile contractului de management 

al managerului, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea 

executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) 

îndeplinindu-şi rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, 

restituirea lor, însoŃite de observaŃii şi propuneri motivate, în 
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vederea modificării;  

- sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:  

a) rolurile din cadrul noilor producŃii artistice, distribuite fără 

selecŃie;  

b) păstrarea sau scoaterea unor producŃii artistice din repertoriu;  

c) valoarea coeficienŃilor de serviciu, a celor de producŃie şi a 

celor de complexitate care urmează a fi aplicaŃi în cadrul 

evaluării, în cazul celor prevăzuŃi între limite;  

d) limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, 

respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituŃiile de 

spectacole, pentru perioada de referinŃă;  

e) deciziile de punere în scenă ; 

f) lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de 

specialitate;  

g) valorile aprecierilor activităŃii anterioare,  

- aprobă trimestrial nominalizarea salariaŃilor care beneficiază de 

indemnizaŃiile specifice pentru activitate solistică/rol principal:şi 

cuantumul acestor indemnizaŃii, conform legii;  

- aprobă cuantumul indemnizaŃiilor de conducere specifice, 

prevăzute de lege pentru personalul artistic şi tehnic de 

specialitate, la propunerea şefiIor de compartimente/coordonatori/ 

consultanŃi, după caz, cu luarea în considerare a performanŃelor 

personalului coordonat;  

- aprobă trimestrial nominalizarea salariaŃilor care beneficiază de 

sporul pentru conditii grele şi stabilirea procentului de spor, în 

Iimitele prevăzute de lege;  
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- aprobă acordarea sporurilor, majorărilor şi stimulentelor 

prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele 

bugetului aprobat;  

- hotărăşte asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul 

în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma 

evaluării, depăşesc bugetul aferent pentru perioada de referinŃă;  

 Art. 18. Consiliul Administrativ analizează şi aprobă 

proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în 

prezentul regulament şi/sau cu procedurile interne proprii 

elaborate la nivelul instituŃiei, cu avizarea acestora de către 

DirecŃia Cultură,  

 Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se 

concretizează în hotărâri şi/sau procese-verbale de şedinŃă 

conŃinând propuneri şi concluzii care se adoptă cu respectarea 

legislaŃiei în vigoare.  

 Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite 

reprezentanŃii sindicatului sau reprezentantul salariaŃilor din 

instituŃie să participe la şedinŃele sale, în care se dezbat 

probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea 

condiŃiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de 

observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot  

 Specialiştii din cadrul instituŃiei invitaŃi la dezbateri (în 

funcŃie de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de 

opinie, dar făra drept de vot . 

 Consiliul Administrativ se întruneşte trimestrial sau ori de 

câte ori este nevoie, la propunerea managerului. Membrii 
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Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către 

managerul instituŃiei, prin intermediul personalului desemnat de 

acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 are 

înainte de data desfăşurării şedinŃei  

 Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.  

 Dezbaterile, concluziile şi hotărârile Consiliului 

Administrativ se consemneaza într-un proces verbal, întocmit de 

secretarul şedinŃei, într-un registru special. 

 Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este 

neretribuită. 

Consiliul Artistic 

 Art. 22. Consiliul artistic este un organism colegial cu rol 

consultativ, constituit prin decizie a managerului  

 Art. 23. Consiliul Artistic are în componenŃă 5 -11 

membri, personalităŃi culturale din instituŃie şi din afara acesteia:  

- managerul 

- reprezentanŃi ai personalului de specialltate din instituŃie;  

- reprezentanŃi ai P.M.B. din cadrul direcŃiei de specialitate 

(DirecŃia Cultură) după caz;  

- alte personalităŃi artistice din instituŃie şi/sau din afara instituŃiei, 

inclusiv din cadrul Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

NaŃional, după caz.  

 Art. 24. Principalele atribuŃii ale Consiliului Artistic sunt:  

- dezbaterea proiectelor culturale, a activităŃilor artistice - din 

domeniul de activitate specific;  

- formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului 
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pentru fiecare stagiune:  

- dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică şi 

tehnică a unor spectacole de teatru;  

- dezbaterea problemelor legate de stimularea şi exprimarea 

valorii spiritualităŃii naŃionale, promovarea unor prestaŃii artistice 

de valoare, afirmarea creativităŃii şi talentului pe principiul libertăŃii 

de creaŃie, al primordialităŃii valorii;  

- dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din 

activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;  

- analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea 

executivă de evaluare, pe care Ie înaintează, după avizare, 

Consiliului administrativ, pentru analiza şi aprobare;  

- avizeaza în mod obligatoriu 

a) rolurile din cadrul noilor producŃii artistice, distribuite fără 

selecŃie;  

b) păstrarea sau scoaterea unor producŃii artistice din repertoriu;  

c) valoarea coeficienŃilor de serviciu, a celor de producŃie şi a 

celor de complexitate care urmează a fi aplicaŃi în cadrul 

evaluării, în cazul celor prevăzuŃi între limite - pentru personalul 

artistic;  

d) limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, 

respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituŃiile de 

spectacole, pentru perioada de referinŃă - pentru personalul 

artistic de specialitate;  

e) deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de 

specialitate;  
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f) lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de 

specialitate;  

g) valorile aprecierilor activităŃii anterioare - pentru personalui 

artistic de specialitate  

 Art. 25. Consiliul Artistic analizează şi avizează proiectele 

de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul 

regulament şi/sau cu procedurile interne proprii elaborate la 

nivelul instituŃiei  

 Art. 26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în 

concluzii sau propuneri, cu respectarea legislaŃiei în vigoare, care 

se adoptă în prezenŃa a cel puŃin două treimi din membri, cu votul 

majorităŃii simple, Consiliul Artistic se întruneşte ori de câte ori 

este nevoie, la propunerea managerului, sau la cererea expresă 

a unor realizatori de spectacole, creatori, etc.  

 Art. 27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.  

B. Conducerea executivă de evaluare  

 Art. 28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea 

executivă de evaluare, precum şi atributiile şi limitele de 

competenŃă ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.  

 Art. 29. Principalele atribuŃii ale Conducerii executive de 

evaluare sunt : 

- identifică soluŃii şi înaintează managerului, în vederea supunerii 

procedurilor de aprobare/avizare, propuneri formalizate în 

proiecte de hotărâri, privind·: 

- elaborarea criteriilor şi a modelului formularului pentru 

aprecierea activităŃii anterioare a personalului de specialitate;  

- activitatea de specialitate a teatrului;  

- valoarea coeficienŃilor de serviciu, de producŃie şi de 
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complexitate aplicabili în instituŃie, dacă aceştia sunt stabiliŃi între 

limite, conform prevederilor legale;  

- sarcinile complementare pentru personalul artistic de 

specialitate, etc.  

- calculează numărul serviciilor din fiecare producŃie artistică, 

după configurarea repertoriului din perioada de referinŃă;  

- aducerea la cunoştinŃa personalului de specialitate evaluat, la 

termenul şi în condiŃiile stabilite de legislaŃia în vigoare, a 

rezultatului evaluarii: punctajul de referinŃă, punctajul individual, 

aprecierea activităŃii anterioare, punctajul individual final şi 

salariul de bază corespunzător pentru perioada de referinŃă;  

- asigură întocmirea fişelor de post, în calaborare cu Serviciul 

Juridic, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în muncă, în care 

sunt prevăzute: atribuŃiile, sarcinile şi activităŃile pentru perioada 

de referinŃă, în urma evaluării personalului de specialitate; 

- asigură elaborarea, pentru perioada de referinŃă, a actelor 

adiŃionale la contractele individuale de muncă pentru personalui 

existent, în urma evaluării personalului de specialitate; 

 Art. 30. Conducerea executivă de evaluare şi 

conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament 

şi/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituŃiei: 

 

Capitolul VII 

CompetenŃele, atribuŃiile şi responsabilităŃile 

conducerii executive şi ale celorlalte structuri funcŃionale ale  

Teatrului Tineretului "Metropolis" 

 Art. 31. AtribuŃiile, competenŃele, responsabilităŃile şi, 

după caz, activitaŃiIe pentru perioada de referinŃă, pentru fiecare 
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post se detaliază în fişele de post întocmite conform prevederilor 

legale în vigoare şi se modifică corespunzător actelor normative 

apărute ulterior. Fişele de post reprezintă anexă la contractul 

individual de muncă al salariaŃilor.  

 AtribuŃiile specificate în fişele de post se pot completa cu 

alte atribuŃii dispuse/încredinŃate de şeful ierarhic superior, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 Art. 32. Principalele atribuŃii ale managerului, directorului 

adjunct şi contabilului şef sunt: 

MANAGERUL  

 Managerul, numit în urma câştigării concursului de 

proiecte de management organizat de autoritate, este 

conducătorul instituŃiei, cu care autoritatea încheie contract de 

management, în condiŃiile legii. 

 Managerul asigură conducerea instituŃiei, coordonând 

derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de 

activitate prin proiectul de management şi răspunde de 

executarea obligaŃiilor asumate prin contractu! de management 

încheiat, cul respectarea clauzelor organizatorlce, tehnice şi 

financiare convenite.  

 Managerul are următoarele atribuŃii principale:  

- propune spre aprobare autorităŃii proiectul de buget al instituŃiei;  

- stabileşte modul de utilizare a bugetului aprobat al instituŃiei, 

conform prevederilor contractului de management, cu 

respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terŃiar de credite 

pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:  
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- angajarea şi utilizarea creditelor bugetare numai în Iimita 

prevederilor şi destinaŃiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate 

de activitatea instituŃiei şi cu respectarea dispoziŃiilor legale în 

vigoare;  

- urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii şi 

găsirea de soluŃii pentru creşterea nivelului acestora;  

- angajarea, Iichidarea şi ordonanŃarea cheltuielilor în limita 

creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor posibil de încasat;  

- integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în 

administrarea instituŃiei ;  

- organizarea şi tinerea la zi a contabilităŃii şi prezentarea la 

termen a situaŃiilor financiare asupra situaŃiei patrimoniului aflat în 

administrare şi a execuŃiei bugetare;  

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de 

achiziŃii publice şi a programului de investiŃii publice;  

- organizarea evidenŃei programelor, inclusiv a indicatorilor 

aferenŃi acestora;  

- organizarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei patrimoniului, 

conform prevederilor legale;  

- elaborează şi fundamentează împreună cu directorul adjunct şi 

contabilul şef proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiei pe care îl înaintează spre avizare direcŃiilor de resort din 

aparatul de specialitate al Primarului General;  

- angajează cheltuieli, încheie contracte şi întreprinde alte 

operaŃiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct şi 

contabilul şef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în 
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articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;  

- reprezintă instituŃia în raporturlle cu terŃii;  

- încheie acte juridice în numele şi pe seama instituŃiei, în Iimitele 

de competenŃă stabilite prin contractul de management;  

- numeşte, prin decizie, componenŃa Consiliului Administrativ şi 

Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;  

- stabileşte componenŃa Conducerii executive de evaluare şi 

stabileşte atributiile şi limitele de competenŃe ale membilor săi;  

- stabileşte întocmirea şi aprobă, după caz, procedurile interne 

legate de evaluarea personalului de specialitate, în condiŃiile 

respectării prezentului regulament şi a legislaŃiei în vigoare;  

- în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Preşedinte, 

propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de 

membrii Consiliului;  

- se consultă periodic cu reprezentanŃii direcŃiei de resort din 

aparatul de specialitate al Primarului General (DirecŃia Cultură) şi 

cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi 

a prestaŃiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu 

aceştia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătaŃirea activităŃiij 

instituŃiei;  

- asigură configurarea repertoriului din perioada de referinŃă, în 

acord cu prevederile contractului de management, astfel:  

- planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor 

regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de 

angajat sau colaborator, prin stabilirea productiilor artistice care 

urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiŃii şi a datei 
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primei prezentări publice pentru fiecare producŃie;  

- stabileşte programul exploatării nollor producŃii artistice şi 

programul exploatării producŃiilor artistice care urmează să fie 

prezentate în reluare.  

- emite dispoziŃiile de punere în scenă pentru fiecare producŃie 

artistică ;  

- aprobă caietele program documentare şi de publicitate 

elaborate şi prezentate de persoanele responsabile;  

- aprobă programarea săptămânală şi de perspectivă a 

spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări 

artistice şi educative ale teatrului propuse de Serviciul organizare 

spectacole;  

- asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite 

publicului, precum şi buna organizare a fiecărui compartiment, 

acordând atenŃie utilizării strategiilor de marketing; 

- fundamentează şi propune proiectul de organigramă, numărul 

de personal, statul de funcŃii şi Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al instituŃiei, supunându-Ie spre aprobare, conform 

legislaŃiei în vigoare; 

- aprobă Regulamentul intern al institutŃei;  

- se sesizează cu privire la disfuncŃionalităŃile apărute în 

activitatea instituŃiei, solicitând în acest sens note explicative 

şefilor de compartimente şi servicii, prin intermediul 

compartimentului juridic împuternicit în acest sens 

- distribuie spre analiză şi soluŃionare corespondenŃa adresată 

instituŃiei;  
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- stabileşte măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare 

privind buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei; 

- are calitatea de angajator pentru personalul instituŃiei. În acest 

sens: 

- selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în 

conditiile legii; 

-negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în 

condiŃiile legii; 

-dispune încadrarea, detaşarea, delegarea personalului instituŃiei 

în condiŃiile legii; 

-încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, 

cu respectarea prevederilor din Codul muncii şi, după caz, din 

legile speciale, fără ca durata acestora să depăşească durata 

contractului de management;  

-analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului 

angajat al instituŃiei, inclusiv cele referitoare la programarea şi 

efectuarea concediului de odihnă;  

-analizează periodic necesarul de personal şi stabileşte 

organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în 

condiŃiile legii;  

-aprobă planul anual privind perfecŃionarea profesională a 

personalului angajat în instituŃie;  

-evaluează performanŃele profesionale individuale ale 

personalului de conducere din subordine directă, aprobă fişa 

postului şi fişa de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale ale întregului personal angajat în instituŃie;  
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- stabileşte persoana care va face propunerea privind aprecierea 

activităŃii anterioare a personalului artistic de specialitate 

(coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, 

secretarul literar/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuŃii în 

domeniul artistic);  

- decide, în condiŃiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale 

personalului de specialitate din instituŃie, urmare a evaluării;  

- decide, în functie de rezultatele evaluării performanŃelor 

profesionale ale salariaŃilor, menŃinerea, diminuarea sau 

creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte măsuri 

legale ce se impun;  

- decide distribuirea artiştilor creatori şi asimilaŃi în producŃiile 

artistice noi, în baza repertoriului stabilit;  

- asigură organizarea selecŃiei pentru artiştii interpreŃi şi asimilaŃi 

în vederea distribuirii în producŃiile artistice noi;  

- stabileşte, pentru perioada de referinŃă, cuantumul 

indemnizaŃiilor de conducere specifice pentru personalul 

administrativ de specialitate, în condiŃiile legii;  

- aprobă colaboratorii externi pentru proiectele şi programele 

instituŃiei, dispunând conform prevederilor legale, încheierea 

contractelor în baza legii privind drepturile de autor sau ale 

codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;  

- aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, 

colaborările cu alte instituŃii ale personalului angajat;  

- ia la cunoştinŃă şi decide asupra efectuării, în condiŃiile legii, a 

cumulului de funcŃii pentru personalul angajat;  
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- coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative 

disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni 

disciplinare salariatilor ori de câte ori constată că aceştia au 

săvârşit o abatere disciplinară;  

- aprobă deplasarea în Ńară şi străinătate a personalului angajat 

în instituŃie, precum şi a colaboratorilor externi implicaŃi în 

proiecte proprii ale instituŃiei, în vederea participării la manifestări 

culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul DirecŃiei 

Cultură;  

- răspunde de organizarea activităŃii de control financiar preventiv 

şi a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;  

- răspunde de organizarea activităŃii de audit public intern;  

- răspunde de organizarea activităŃii de pază şi prevenire 

împotriva incendiilor;  

- răspunde de organizarea activităŃii de sănătate şi securitate în 

muncă;  

- aprobă componenŃa comisiilor de evaluare a ofertelor precum şi 

documentaŃia referitoare la activitatea de achiziŃii publice;  

- iniŃiază contacte cu alte instituŃii de spectacole din Ńară şi 

străinatate şi stabileşte participarea instituŃiei cu programe 

culturale specifice la festivaluri în Ńară şi în străinatate, cu avizul 

DirecŃiei Cultură;  

- efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din Ńară şi 

străinătate, în interesul instituŃiei, cu aprobarea prealabilă a 

DirecŃiei Cultură;  

- reprezintă instituŃia şi asigură cooperarea cu instituŃii cultural - 
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artistice din Ńară şi străinatate precum şi aderarea la organisme 

de profil interne şi internaŃionale, cu aprobarea ordonatorului 

principal de credite şi avizul DirecŃiei Cultură; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii privind activitatea curentă a instituŃiei 

sau alte activităŃi similare de interes public, prevăzute de lege sau 

stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau dispoziŃii ale 

Primarului General. 

 În exercitarea atribuŃiilor sale emite decizii, note de 

serviciu, adrese către personalul instituŃiei, precum şi acorduri, 

avize şi instrucŃiuni privind desfăşurarea activităŃii specifice 

instituŃiei.  

 Managerul este evaluat periodic, în condiŃiile legii, în 

vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost 

realizate obligaŃiile asumate prin contractul de management, în 

raport cu resursele financiare alocate.  

 În perioada absentării din instituŃie a managerului 

atribuŃiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de altă 

persoană. desemnată de managerul în exerciŃiu sau de o 

persoană numită de autoritate, în condiŃiile legii, după caz.  

 În situaŃia în care postul de manager este vacant, 

autoritatea asigură, în condiŃiile legii, numirea conducătorului 

interimar al instituŃiei şi organizarea concursului de proiecte de 

management în vederea desemnării conducătorului instituŃiei.  

Director Adjunct  

- Directorul adjunct răspunde de buna desfăşurare a activităŃii 
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administrative şi tehnico-economice a instituŃiei, în legătură cu 

activitatea funcŃională şi de specialitate a teatrului, în conformitate 

cu dispoziŃiile legale,  

- Asigură şi răspunde de conducerea curentă a compartimentelor 

pe care Ie coordonează, în conformitate cu organigrama 

aprobată;  

- Prin întreaga sa activitate urmăreşte îndeplinirea 

angajamentelor asumate de directorul instituŃiei,subordonându-se 

managerului şi îndeplinind hotărârile şi deciziile acestuia privind 

stralegia de functionare şi de dezvoltare a instituŃiei;  

- Răspunde de întreŃinerea şi asigurarea funcŃionalităŃii spaŃiilor şi 

activităŃii teatrului;  

- Răspunde, verifică şi coordonează activitatea personalului din 

următoarele compartimente funcŃionale: Serviciul administrativ, 

achiziŃii şi SecŃia Scenă;  

- Propune modalităŃi de conservare şi reabilitare a patrimoniului;  

- Răspunde împreună cu Contabilul şef de inventarierea 

patrimoniului şi este preşedintele comisiei de inventariere;  

- Propune modalităŃi de depozitare şi răspunde de conservarea 

elementelor de decor şi recuzită;  

- Participă la elaborarea proiectului de buget al instituŃiei;  

- Este responsabil de elaborarea şi îndeplinirea programului 

anual de achiziŃii publice, împreună cu Şeful Serviciului 

Administrativ, AchiziŃii;  

- În colaborare cu personalul cu funcŃii de conducere din 

subordine întocmeşte planuri anuale de investiŃii şi de dotare cu 
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scenotehnică, instalaŃii, şi echipamente necesare desfăşurării 

optime a activităŃii tuturor. sectoarelor de activitate;  

- Întocmeşte planul centralizat de aprovizionare cu materialele 

necesare bunei desfăşurări a activităŃii instituŃiei;  

- Avizează. şi evaluează propunerile şefilor compartimentelor de 

specialitale pentru efectuarea de reparaŃii curente şi capitale;  

- Controleaza şi răspunde de încadrarea corectă în normele de 

consum de materii prime şi maleriale, combustibili şi energie;  

- Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită şi a 

costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul 

curent;  

- Propune scoaterea din funcŃiune, declasarea, disponibilizarea, 

transmiterea fără plată, valorificarea şi clasarea bunurilor 

aparŃinând instituŃiei, în condiŃiile legii;  

- Este responsabil de calitatea prestaŃiei tehnicienilor;  

- Răspunde şi coordonează activitatea de transport a decorului, 

recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului;  

- Coordonează activitatea de pază şi apărare împotriva incendiilor 

şi intervenŃii în caz de calamitate;  

- Coordonează, controlează şi urmăreşte rezolvarea tuturor 

problemelor ce apar şi care-i sunt prezentate pe bază de referate 

de către conducătorii compartimentelor funcŃionale din subordine; 

- Urmăreşte realizarea decorurilor şi costumelor la termenele 

stabilite;  

- Urmăreşte repetiŃiile spectacolelor aflate în pregătire, având în 

vedere eficientizarea timpilor de repetiŃie, finalizarea premierelor 
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la termenele planificate;  

- Urmăreşte, împreună cu Serviciul Organizare Spectacole, 

programarea săptămânală şi de perspectivă a spectacolelor din 

repertoriul curent, a celorlalle manifestări artistice şi educative ale 

teatrului ; 

- Îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de managerul instituŃiei.  

Contabil Şef  

- Asigură şi răspunde de conducerea şi coordonarea activităŃii 

economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, 

controlând şi urmărind efectuarea lor;  

- Elaborează situaŃia financiară şi contul de execuŃie bugetară 

trimestrial şi anual; 

- Asigură şi răspunde de verificarea actelor şi a înregistrărilor 

notelor contabile atât în contabilitate, cât şi în execuŃie;  

- Poate exercita şi răspunde de controlul financiar - preventiv 

propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către 

managerul instituŃiei, cu respectarea prevederilor legale de speŃă 

din domeniu;  

- Organizează şi urmăreşte respectarea normelor privind 

inventarierea patrimoniului;  

- Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului 

instituŃiei şi recuperarea pagubelor aduse acestuia;  

- Planifică şi elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului 

de venituri şi cheltuieli aprobat, monitorizarea execuŃiei bugetare 

a lunii precedente, necesarul lunar de credite;  
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- Întocmeşte lunar contul de execuŃie bugetară a lunii precedente, 

pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către 

direcŃiile de resort din P.M.B. (DirecŃia Buget şi DirecŃia Cultură);  

- Coordonează, verifică şi avizează întocmirea actelor comisiilor 

de recepŃie, inventariere, casare şi declasare, transferare a 

bunurilor;  

- Răspunde de întocmirea şi transmiterea diferitelor situaŃii 

solicitate de direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General;  

- Organizează şi răspunde împreună cu directorul adjunct de 

activitatea de inventariere a bunurilor aparŃinând teatrului, în 

conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;  

- Întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi, 

după aprobarea acestuia, urmăreşte executarea lui prin 

încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol 

bugetar;  

- Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea 

personală sau colectivă a acestora şi propune, atunci când este 

cazul, predarea sau preluarea de către alŃi salariaŃi a gestiunilor;  

- Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata 

cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate 

potrivit dispoziiŃiilor legale în vigoare;  

- Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice puse la 

dispoziŃia instituŃiei;  

- Răspunde de completarea registrelor contabile, conform 

legislaŃiei în vigoare;  
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- Elaborează documentaŃia economică necesară desfăşurării 

turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, 

cazare, diurna şi onorariul teatrului, după caz);  

- Repartizează pe activităŃi fondurile aprobate prin bugetul şi 

creditele bugetare deschise;  

- Verifică toate documentele contabile care atestă mişcarea 

obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum şi ale 

diverselor sectoare de activitate din teatru;  

- Verifică actele de casă şi bancă, deconturile, situaŃiile 

inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă şi legale a tuturor 

cheltuielilor şi veniturilor;  

- Contabilul şef solicită compartimentelor teatrului documentele şi 

informaŃiile necesare pentru exercitarea atribuŃiilor sale;  

- Răspunde de organizarea, evidenŃa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale privind activitatea teatrului; 

- Urmăreşte operaŃiunile de plăŃi până la finalizarea lor şi 

răspunde de efectuarea acestora în termen şi de încadrarea în 

prevederile bugetare, contractuale şi legale;  

- Urmăreşte debitele instituŃiei şi răspunde de înştiinŃarea 

conducerii privind situaŃia acestora;  

- Urmăreşte derularea investiŃiilor din punct de vedere financiar;  

- Centralizează şi Ńine evidenŃa execuŃiei bugetelor proiectelor 

culturale, pe care Ie transmite DirecŃiei Cultură, 

- Răspunde de respectarea obligaŃiilor declarative şi de plată ce 

derivă din legile cu caracter fiscal şi de vărsarea de către instituŃie 

integral şi la termenele stabilite a sumelor aferente acestor 

obligaŃii;  
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- Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără 

plată, valorificarea şi clasarea bunurilor aparŃinând instituŃiei, în 

condiŃiile legii, precum şi de derularea operaŃiunilor cu caracter 

economico-financiar;  

- Este responsabil de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în 

domeniul specific de activitate  

Contabliul Şef are în subordine Compartimentul Financiar-

Contabilitate. 

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în 

Muncă  

Art. 33. Este o structură funcŃională condusă de un şef de 

serviciu care asigură şi răspunde de conducerea şi coordonarea 

celor trei domenii de activitate din subordine, respectiv Juridic, 

Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă.  

Pe Iinie juridică  

- Acordă asistenŃă juridică instituŃiei, pe baza mandatului 

managerului, în faŃa tuturor instanŃelor judecătoreşti, organelor de 

urmărire penală, precum şi în raporturile acesteia cu autorităŃile şi 

instituŃiile publice, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, 

română sau străină;  

- Reprezintă instituŃia în acŃiunile civile penale, în faŃa instanŃelor 

de fond ordinare şi extraordinare în faŃa tuturor instanŃelor de 

judecată pe cale ierarhică a aItor organe de jurisdicŃie în faŃa 

organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al 

administraŃiei de stat, pe bază de mandat acordat de manager, 

pentru actele contencioase şi necontencioase 
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- Avizează deciziile emise de managerul teatrului, la solicitarea 

acestuia;  

- Analizează şi avizează deciziile privind problemele de personal 

(organizare concursuri,încadrări în muncă, încetarea contractelor 

de muncă, aplicarea de sancŃiuni disciplinare, etc.);  

- Analizează din punct de vedere al legalităŃii şi propune spre 

avizare, organigrama, regulamentul de organizare şi funcŃionare 

şi regulamentul intern;  

- Întocmeşte, la cererea managerului, diferitele tipuri de contracte 

pe care Ie încheie instituŃia: de drept de proprietate intelectuală, 

prestări servicii, coproducŃie, parteneriat, închiriere, etc.  

- Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităŃii 

proiectele de contracte transmise de către compartimentele de 

specialitate;  

- Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităŃii 

proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;  

- Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic 

întocmite în legătură cu activitatea teatrului;  

- Avizează note şi instrucŃiuni, din punct de vedere al legalităŃii, 

referitoare la atribuŃiile şi activitatea instituŃiei;  

- Urmăreşte durata contractelor de drept de autor informând în 

timp util conducerea instituŃiei cu privire la termenele de 

valabilitate ale acestora;  

- Redactează plângeri, acŃiuni către instanŃele de judecată, cereri 

notariale şi orice cereri cu caracter juridic privind activitatea 

teatrului, la solicitarea conducerii şi pe baza documentaŃiei primite 
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de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt şi în drept;  

- La sesizarea contabilului şef, stabileşte împreună cu managerul 

modul de recuperare a debitelor şi propune măsurile necesare 

pentru recuperarea acestora;  

- Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor 

normative la cererea compartimentelor şi acordă asistenŃă de 

specialitate acestora;  

- łine evidenŃa tematică a actelor normative specifice domeniului 

de activitate al instituŃiei;  

- łine evidenŃa cronologică a tuturor contractelor în Registrul 

special de evidenŃă contracte;  

- Consultă cronologic publicarea noilor acte normative şi se 

asigură de aducerea la cunoştinŃă către personalul instituŃiei a 

celor din domeniul de activitate al instituŃiei, a modificărilor şi 

completării ulteruioare ale actelor normative aflate în vigoare;  

Pe linie de Resurse Umane, răspunde de: 

- Întocmirea şi gestionarea contractelor individuale de muncă; 

- Întocmirea tuturor fişelor de post, în colaborare cu conducerea 

executivă de evaluare după caz; 

- Elaborarea şi gestionarea activităŃii necesare întocmirii tuturor 

fişelor de post şi evaluării posturilor din statul de funcŃii aprobat, 

precum şi pentru evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale pentru perioadele de referinŃă ale salariaŃilor (în 

colaborare cu şefii de servicii, secŃie şi compartimente) conform 

H.G. nr.1672/2008 şi/sau H.G nr.125/1999, dupa caz;  

- lnformarea şi asigurarea de consultanŃă personalului artistic, 
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tehnic şi administrativ de specialitate asupra metodologiilor de 

evaluare aplicabile în teatru;  

- Întocmirea planurilor privind promovarea personalului;  

- Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului 

instituŃiei;  

- Întocmirea unui program anual de pregătire şi perfecŃionare 

profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor şefilor 

de servicii, secŃie şi compartimente, pe care îl înaintează spre 

aprobare Managerului, în vederea dezvoltării performanŃelor 

profesionale ale personalului;  

- Elaborarea statelor de funcŃii anuale în conformitate cu 

organigrama şi numărul de posturi aprobate;  

- Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în 

legislaŃie (indexări, majorări, promovări, etc);  

- Întocmirea dosarelor de pensionare şi urmărirea finalizării 

acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de 

muncă;  

- Completarea dosarelor de personal, la zi;  

- Gestionarea carnetelor de muncă şi prelucrarea datelor în 

registrul de evidenŃă a salariaŃilor în format electronic;  

- EvidenŃa şi arhivarea deciziilor Managerului instituŃiei, 

dispoziŃiilor Primarului General şi hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti cu referire la Teatrul Tineretului Metropolis; 

- Întocmirea diferitelor situaŃii solicitate de organele de control 

abilitate şi/sau de direcŃiile de resort din aparatul de specialitate al 

Primarului General;  



 79

- Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante şi 

pentru promovare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi 

asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate 

de conducerea instituŃiei prin decizie;  

- Vizarea semestrială a legitimaŃiilor de serviciu ale salariaŃilor;  

- Eliberarea de adeverinŃe salariaŃilor pentru diferite scopuri; 

- Programarea şi urmărirea concediilor de odihnă ale salariaŃilor;  

- Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituŃiei;  

- Redactarea, actualizarea şi aducerea la cunoştinŃa salariaŃilor a 

Regulamentului Intern;  

- Elaborarea şi redactarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al instituŃiei;  

- Identificarea locurilor de muncă şi a meseriilor cu condiŃii grele, 

periculoase etc., conform legii, în vederea acordării sporurilor 

- Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcŃii şi 

meserii, grade, trepte profesionale şi/sau categorii, împreună cu 

serviciile de specialitate în Iimita numărului de personal şi a 

creditelor aprobate;  

- Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a 

drepturilor salariale şi celorlalte drepturi prevăzute de legislaŃia în 

vigoare; 

- Redactarea deciziilor emise de managerul instituŃiei pentru 

relaŃiile de muncă din instituŃie;  

- Execută şi alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din 

actele normative în vigoare; 

Pe Iinie de securitate şi sănătate în muncă, răspunde de: 
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- Asigurarea condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă 

(respectiv activităŃi de prevenire şi protecŃie şi activităŃi legate de 

supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaŃilor);  

- Întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul 

instituŃiei, a projectului programului de măsuri şi propuneri privind 

protecŃia muncii;  

- Instruirea în domeniul protecŃiei muncii la angajare, lunar, 

trimestrial şi anual, după caz, a muncitorilor şi a celorlalte 

categorii de salariaŃi din instituŃie;  

- Analizarea cauzelor accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale şi propunerea, în scris, a măsurilor legale de 

eliminare imediată a acestora;  

- Informarea conducerii instituŃiei asupra accidentelor de muncă 

produse în unitate;  

- Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;  

- Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza 

avizelor medicale, pentru personalului instituŃiei;  

- Coordonează activitatea de protecŃia muncii, în conformitate cu 

legislaŃia în vigoare;  

- Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare 

componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină 

de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul 

de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;  

- Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecŃie;  

- Elaborarea de instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau 

aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, 
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Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale unităŃii, precum 

şi ale locurilor de muncă;  

- Propunerea atribuŃiilor şi răspunderilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcŃiilor 

exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului;  

-Întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter tehnic de 

informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă;  

- Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităŃii;  

- EvidenŃa posturilor de lucru care necesită examene medicaIe 

suplimentare;  

- EvidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia 

specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; 

- Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de 

protecŃie şi prevenire a planului·de evacuare;  

- Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru 

desfăşurarea acestor activităŃi;.  

În Regulamentul Intern al Teatrului Tineretului "Metropolis" 

vor fi consemnate activităŃile de prevenire şi protecŃie pentru 

efectuarea cărora instituŃia are capacitatea şi mijloacele 

adecvate, iar în fişa postului se vor consemna activităŃile de 

prevenire şi protecŃie pe care salariatul din acest domeniu de 

activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar şi 

mijloacele adecvate să le efectueze. 

 Compartiment Artistic 
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Art. 34. Compartimentul artistic este format din artişti 

interpreŃi şi/sau cratori. În exercitarea atribuŃiilor care îi revin, 

artiştii interpreŃi (în speŃă colectivul restrâns de actori angajaŃi 

permanenŃi ai instituŃiei), au, pe lângă îndatoririle generale ale 

întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri 

specifice:  

- Să depună toate diligenŃele la casting-urile organizate pentru 

stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuŃiilor pieselor;  

- Să respecte cu stricteŃe programul, orarul şi disciplina repetiŃiilor 

şi a oricăror reprezentaŃii sau manifestări artistice programate;  

- Să consulte programul de repetiŃii şi spectacole afişat de către 

un reprezentant al Serviciului Organizare Spectacole la avizierul 

teatrului şi rămâne la dispoziŃia instituŃiei pentru orice modificare 

a programului afişat, chiar şi în cazul când este dublat sau 

dublează ori când face parte dintr-o distribuŃie paralelă;  

- Să respecte litera spectacolului în care este distribuit şi nu 

introduce sau omite texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau 

inversări;  

- Să studieze în formele stabilite de teatru, organizat sau 

individual, în vederea pregătirii spectacolelor şi calificării 

profesionale, respectând datele stabilite şi indicaŃiile primite;  

- Să participe la toate turneele, deplasările şi acŃiunile 

promoŃionale privind spectacolele stabilite de manager;  

- Să primească orice rol care i se încredinŃează;  

- Să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacităŃii sale;  
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- Să se conformeze întocmai indicaŃiilor regizorului artistic, fără ca 

prin aceasta să îi reprime personalitatea artistică sau spiritul 

creator;  

- Să utilizeze şi să păstreze cu grijă recuzita şi costumele 

încredinŃate de instituŃie;  

- Să comunice în scris conducerii instituŃiei orice angajamente 

existente care pot afecta programarea repetiŃiilor sau 

spectacolului;  

- Să înştiinŃeze instituŃia cu privire la indisponibilizarea lor, din 

cauză de boală sau de forŃă majoră, în maxim 2 ore de la 

producerea evenimentului respectiv;  

Artiştii creatori îndeplinesc, în principal, următoarele atribuŃii  

- Propun managerului teatrului componenŃa colectivului de creaŃie 

artistică şi tehnică necesar spectacolului cu a cărei punere în 

scenă a fost împuternicit de manager. ;  

- Trasează linia artistică a spectacolului pe parcursul derulării 

acestuia Ńinând seama de, propunerile Consiliului Artistic ; 

- Întocmeşte şi prezintă graficul repetiŃiilor săptămânale necesare 

în funcŃie de termenul premierei fixat de conducere ; 

- Îndrumă actorii, dându-le indicaŃii asupra concepŃiei regizorale;   

- Răspunde de disciplina întregului colectiv de creaŃie artistică;  

- Urmăreşte şi sprijină dezvoltarea profesională a tinerei generaŃii 

de actori şi regizori ; 

- Controlează executarea costumelor şi decorurilor, semnalând 

orice defecŃiune care ar influenŃa calitatea artistică a 

spectacolului; 
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- Avizează schiŃele de decor şi costume şi devizul estimativ al 

spectacolului împreună cu scenograful;  

Serviciul Organizare Spectacole  

Art. 35. Este o structură funcŃională, condusă de un Şef de 

serviciu care asigură conducerea şi coordonarea celor trei 

compartimente funcŃionale din subordine, respectiv 

Compartimentul Marketing Promovare, Compartimentul 

Coordonare Proiecte şi Compartimentul Repertoriu Gazdă.  

Serviciul Organizare Spectacole are următoarele atribuŃii:  

- Propune păstrarea sau scoaterea unor producŃii artistice din 

repertoriul teatrului şi răspunde de transmiterea acestuia spre 

aprobare Managerului instituŃiei, Consiliului Administrativ şi 

Consiliului Artistic; 

- Urmăreşte feedback-ul manifestărilor şi propune Managerului şi 

Consiliului Artistic noi modalităŃi de abordare a conceptului de 

proiect şi în comunicarea cu media, menŃine legătura cu 

inspectorul de specialitate - psiholog în abordarea studiului de 

caz asupra percepŃiei imaginii teatrului, respectiv a publicului 

Ńintă, a chestionarelor, etc;  

- Asigură buna colaborare între membrii serviciului şi 

coordonatorii de proiect şi răspunde de promovarea imaginii 

instituŃiei în raport cu evenimentele şi manifestările din sfera 

culturală şi socială;  

- Coordonează activitatea de promovare a teatrului, propunând 

conceptul materialelor publicitare, asigurându-se de buna 
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informare a presei scrise şi audiovizuale asupra stadiului de 

evoluŃie a proiectelor;  

- Urmăreşte calitatea artistică a spectacolelor, proiectelor şi 

manifestărilor teatrului în relaŃiile cu publicul Ńintă;  

-Informează în scris pe cale ierarhică, asupra deficienŃelor şi 

dificultăŃilor apărute în sfera proprie de activitate sau în relaŃiile de 

colaborare din cadrul teatrului, propunând variante şi soluŃii de 

rezolvare; 

AtribuŃiile detaliate în fişele posturilor se pot completa cu 

alte atribuŃii încredinŃate de şeful ierarhic superior.  

Compartimentul Marketing Promovare  

Art. 36. Compartimentul Marketing Promovare are 

următoarele atribuŃii:  

- Organizează şi concepe materialele de prezentare, 

monitorizând activitatea specifică pentru realizarea acestora;  

- Identifică, implementează şi răspunde de formele de promovare 

a instituŃiei şi de comunicare cu mass-media;  

- Concepe, organizează şi asigură activităŃile de promovare a 

proiectelor culturale ale instituŃiei în mass-media;  

- Concepe transmite şi verifică recepŃionarea comunicatelor de 

presă, moderează conferinŃele de presă;  

- Răspunde de evidenŃa şi actualizarea bazei de date conŃinând 

datele de contact ale persoanelor de interes din domeniul 

cultural;  

- Supervizează desfăşurarea activităŃii de marketing pe durata 

derulării proiectelor;  
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- Determină, prin activitatea desfăşurată creşterea veniturilor 

proprii ale instituŃiei;  

- Concepe materiale publicitare, diferenŃiat pentru targeturi şi 

profiluri media şi selectează categorii de informaŃii cu privire la 

activitatea teatrului;  

- Se ocupă de consultarea zilnică şi monitorizarea mass-media, 

elaborând propuneri pentru contractarea de servicii de întreŃinere 

şi suport tehnic site, de servicii pentru concepŃie, editare, 

imprimare a materialelor publicitare;  

- Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite, 

propune tiraje şi răspunde de conformitatea cantităŃilor executate;  

- Propune modalităŃi de distribuire a suporturilor mobile publicitare 

şi are obligaŃia de a asigura promovarea spectacolelor şi a 

activităŃii teatrului prin distribuirea de materiale promoŃionale în 

zonele cu flux de circulaŃie, sediul instituŃiei şi sala de spectacol; 

- Efectuează lunar situaŃii privind stocurile existente ale 

materialelor publicitare;  

- Se preocupă de încheierea unor bartere publicitare, cu 

respectarea legislaŃiei în vigoare ; 

- Analizează şi propune Consiliului Administrativ modalităŃi de 

diversificare a tarifelor în funcŃie de ziua în care se difuzează 

spectacolul;  

- Coordonează relaŃiile publice ale teatrului la toate palierele de 

comunicare:InstituŃii de profil din Ńară şi străinătate, instituŃii de 

cultură din Ńară şi străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade şi 

institute culturale etc.,  
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- Identifică, implementează şi răspunde de formele de promovare 

şi comunicare media;  

- Colaborează în activitatea sa cu partenerul, în cazul proiectelor 

şi programelor derulate de instituŃie în cadrul unor contracte de 

asociere, parteneriat sau co-producŃii, realizând împreună cu 

partenerul întreaga activitate de promovare a proiectului; 

- Identifică şi diversifică modalităŃile de promovare: spaŃii 

publicitare stradale, afişaje electronfce spaŃiu publicitar on line pe 

diverse pagini web şi suporturi prin care poate promova imaginea 

teatrului, spectacolele teatrului;  

- Asigură arhivarea de specialitate: pe suport de hârtie şi suport 

digital;  

- Întocmeşte baza de date cu actorii teatrului şi actorii 

colaboratori, regizorii, scenografii, coregrafii, autorii, traducătorii, 

etc., implicaŃi în proiectele teatrului;  

- Colaborează cu artiştii colaboratori ai teatrului în vederea unei 

bune gestionari a programului artistic al acestora;  

- Răspunde de evidenŃa numărului de spectacole jucate, 

colaborând cu Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate şi 

Securitate în Muncă şi Serviciul Organizare Spectacole, în scopul 

reînnoirii contractelor cu societatea deŃinătoare a drepturilor de 

autor, în cazul în care managerul instituŃiei dispune continuarea 

colaborării cu artiştii implicaŃi în respectivul proiect, după caz;  

- Răspunde de afişarea la avizierul teatrului programul 

săptămânal de spectacole şi repetiŃii, împreună cu 
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regizorul/regizorii tehnici şi răspunde de conformitatea datelor 

afişate;  

- Răspunde de buna desfăşurare a turneelor teatrului, colaborând 

cu impresarul şi/sau producătorul evenimentului şi pune la 

dispoziŃia acestora datele tehnice despre spectacol, răspunde de 

transportul echipei tehnice şi artistice, asigură cazarea (după caz, 

în funcŃie de condiŃiile oferite de manifestare, etc.);  

- Face analiza feedback - ului manifestărilor şi propune 

Managerului şi Consiliului Administrativ noi modalităŃi de 

abordare în comunicarea cu media;  

- Studiază piesele prezentate de diverşi autori şi traducători, 

întocmind referate şi făcând propuneri pentru repertoriul teatrului;  

- Face traducerile de material documentar;  

- Răspunde de obŃinerea drepturilor de autor pentru spectacolele 

din repertoriu;  

- Răspunde de îndeplinirea de către partener, în cazul unor 

contracte de asociere, parteneriat sau co-producŃie, a obligaŃiei 

de a inscripŃiona sigla teatrului, precum şi numele şi sigla forului 

tutelar în materialele promoŃionale, dacă acesta concepe afişul 

sau alte materiale aferente spectacolului găzduit de instituŃie ; 

Compartimentul Coordonare Proiecte  

 Art. 37. Activitatea de coordonare proiecte presupune 

desemnarea unui Coordonator de Proiect - producător delegat, 

responsabil cu buna desfăşurare a proiectului.  

Coordonatorul de Proiect are ca atribuŃie principală 

organizarea de proiecte (în mod obligatoriu a celor incluse în 
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programul minimal) realizate în parteneriat şi gestionarea 

resurselor alocate proiectului, funcŃie de condiŃiile negociate cu 

partenerul de proiect. Pentru proiectele desfăşurate în parteneriat 

finanŃarea se asigură în condiŃiile legii din venituri proprii, din 

subvenŃii acordate de la bugetul local sau din alte surse.  

Coordonatorul de Proiect răspunde de:  

- Centralizarea tuturor informaŃiilor privind subiectul, concepŃia, 

genuI spectacolului şi distribuŃia;  

- Cunoaşterea prevederilor legale în domeniul copyrightului şi 

respectarea acestora; 

- Realizarea activăŃii de specialitate: pe suport de hârtie şi suport 

digital;   

- Colaborarea cu personalul artistic implicat în cadrul unui proiect 

pentru stabilirea detaliilor legate de desfăşurarea repetiŃiilor, data 

lansării premierei etc.; 

- Asigurarea tuturor condiŃiilor tehnico-administrative necesare 

derulării proiectelor;  

- Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul 

instituŃiei care concură la realizarea unui proiect şi oferă informaŃii 

şi documente funcŃie de solicitările acestora  

- Sesizarea conducerii teatrului referitor la dificultăŃile apărute în 

cadrul  derulării proiectelor;  

Compartimentul Repertoriu Gazdă 

 Art. 38. Compartimentul Repertoriu Gazdă coordonează:  

- producŃiile proprii ale instituŃiei, respectiv cele din programul 

anual în conformitate cu proiectul de management aprobat, ale 
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căror cheltuieli se acordă integral din subvenŃii acordate de la 

bugetul local; 

- colaborarea cu alte instituŃii sau entităŃi juridice pentru realizarea 

în comun a unor spectacole de teatru, proiecte sau evenimente 

artistice, ale căror cheltuieli sunt acoperite, după caz, din venituri 

proprii, din subvenŃii acordate de la bugetut local sau din alte 

surse 

Personalul acestui compartiment îndeplineşte şi răspunde 

de îndeplinirea următoarelor atribuŃii:  

- Centralizarea propunerilor de proiecte şi selecŃia acestora în 

concordanŃă cu strategia artistică managerială şi Ie înaintează 

spre analiză Consiliului Artistic;  

- Informarea cu privire la proiectele în lucru (note ale regizorului, 

concept, descriere a spaŃiului scenic, sinopsis piese, extrase de 

text, prezentări artişti implicaŃi), la solicitarea direcŃiunii şi a 

partenerului de proiect, după caz;  

- lmplementarea unor instrumente de arhivare şi a unor 

standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale 

spectacolului, dosar de presă, schiŃe, machete, caiete de regie, 

prezentări ale artiştilor şi ulterior de crearea unor baze de date şi 

a unei arhive multimedia cu accesare multiplă on line pe nivele de 

utilizatori;  

- Elaborarea documentaŃiilor tehnice şi de transmiterea 

solicitărilor de deplasare spre avizare, la DirecŃia Cultură;  

- Negocierea contractelor între Teatru şi Partener privind 

următoarele clauze: timp de repetiŃii, spaŃiu de joc, logistica 
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oferită de teatru, echipa tehnică, personal administrativ, 

implicarea personalului responsabil cu relaŃiile publice şi a celui 

de Organizare Spedacole ; 

- Găsirea unor soluŃii logistice în cazul în care aceste evenimente 

cu conŃinut artistic se desfăşoară în cadrul instituŃiei, dar în afara 

sălii de spectacol;  

- Analizarea veniturilor din vânzări bilete, urmărind evoluŃia 

acestora per global, individual pentru fiecare·proiect;  

- ObŃinerea tuturor datelor de identificare a deŃinătorilor de 

drepturi de autor sau a reprezentanŃilor acestora şi de 

transmiterea către Serviciul juridic, resurse umane, sănătate şi 

securitate în muncă a tuturor informaŃiilor privind activităŃile 

artistice desfăşurate prin colaboratori, în vederea încheierii 

contractelor pe baza Legii nr. 8/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare;  

În cazul contractelor de asociere şi dacă acest lucru este 

clar stipulat, personalul Compartimentului Repertoriu Gazdă 

asigură: documentarea artistică, asistenŃa dramaturgică la scenă, 

redactarea textelor pentru publicaŃii spectacole, arhivare de 

specialitate: pe suport de hârtie şi suport digital.  

Serviciul Administrativ, AchiziŃii  

 Art. 39. Este o structură funcŃională condusă de un Şef 

de serviciu care asigură conducerea şi coordonarea celor trei 

compartimente funcŃionale din subordine, respectiv 

Compartimentul AchiziŃii, Compartimentul Administrativ şi 
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Compartimentul ProducŃie Spectacole, având următoarele 

atribuŃii:  

- Coordonează şi răspunde de activităŃile administrative şi de 

achiziŃiile publice;  

- Propune managerului instituŃiei numirea, prin decizie, a 

comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea realizării achiziŃiilor 

publice;  

- Elaborează împreună cu Directorul Adjunct programul anual al 

achiziŃiilor publice, pe baza necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate 

de celelalte compartimente din cadrul instituŃiei, îl transmite spre 

aprobare managerului şi, ulterior, îl înaintează DirecŃiei Cultură; 

- Transmite spre aprobare managerului şi înaintează, spre ştiinŃă, 

DirecŃiei Cultură orice modificare intervenită în programul anual al 

achiziŃiilor publice;  

- Avizează documentaŃia de atribuire a contractetor de achiziŃii 

publice sau a documentaŃiei de concurs de soluŃii;  

- Întocmeşte devizele estimative ale proiectelor culturale ale 

instituŃiei şi urmăreşte producŃia acestora în conformitate cu 

devizul estimativ;  

- Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat 

şi a planului de achiziŃii anual şi analizează cheltuielile efectuate 

în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente; 

- Răspunde de coordonarea activităŃii personalului din subordine ; 

- Verifică şi răspunde de respectarea normelor legale referitoare 

la achiziŃiile publice;  

- Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de 
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papetărie, curăŃenie, alte cheltuieli administrative în baza 

bugetului aprobat şi a planului anual de achiziŃii;  

- Prezintă directorului adjunct pentru verificare şi avizare 

documentaŃiile întocmite pentru realizarea achiziŃiilor publice şi pe 

cele pentru realizarea proeictelor culturale ale instituŃiei;  

- Supune controlului financiar preventiv toate documentele care 

presupun angajarea unor cheltuieli băneşti;  

- Verifică concordanŃa lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii 

executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări şi situaŃiile de 

plată ale executanŃilor şi informează conducerea instituŃiei;  

- Dispune şi verifică realizarea în condiŃiile legii de către 

compartimentul administrativ a activităŃii de transport auto şi de 

inventariere şi conservare a patrimoniului;  

- Dispune şi verifică întocmirea documentaŃiilor pentru obŃinerea 

autorizaŃiilor de funcŃionare a instituŃiei şi răspunde de obŃinerea 

autorizaŃiilor respective;  

- Propune Directorului adjunct reamenajările, reparaŃiile capitale 

şi curente ce se impun, urmăreşte şi răspunde de aprobarea şi 

executarea proiectelor tehnice aferente, executarea şi recepŃia 

lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice şi cu devizele 

aprobate, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare şi în colaborare cu 

compartimentul financiar, contabilitate;  

- Răspunde de întocmirea şi transmiterea diferitelor situaŃii 

solicitate de direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General; 

- Urmăreşte ca toate materialele necesare producŃiei proiectelor 
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să fie luate în evidenŃă şi gestionate conform prevederilor legale 

aplicabile şi se asigură că pe acestea este aplicată poziŃia. De 

inventar din registrul pentru evidenŃa analitică a aelementelor de 

décor, de recuzită şi a costumelor 

Compartiment Administrativ  

 Art. 40. Compartimentul Administrativ are următoarele 

atribuŃii  

- Execută lucrările de întreŃinere curentă (zugrăveli, vopsitorii, 

lăcătuşerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenŃia unor 

antreprize specializate;  

- Organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în spaŃiile deŃinute 

precum şi întreŃinerea clădirii şi a spaŃiilor exterioare din 

vecinătatea acesteia  

- Întocmeşte planul de comenzi lunare pentru produse de 

papetărie, curăŃenie, alte cheltuieli administrative în baza 

necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a 

bugetului aprobat şi a planului anual de achiziŃii;  

- Efectuează manipulări de mobilier, în funcŃie de necesităŃi ; 

- Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamităŃi;  

- Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure 

întreŃinerea, modernizarea, repararea şi exploatarea instalaŃiilor şi 

a altor echipamente din dotare, în condiŃii de deplină siguranŃă;  

- Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar şi a mijloacelor 

fixe din dotare;  

- Întocmeşte documentaŃiile pentru diversele autorizaŃii de 

funcŃionare ale instituŃiei, la solicitarea Şefului Serviciului 
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Administrativ, AchiziŃii;  

- Înaintează spre aprobare Şefului Serviciului Administrativ, 

AchiziŃii propuneri privind reamenajările, reparaŃiile capitale şi 

curente ce se impun, urmăreşte şi răspunde de aprobarea şi 

executarea proiectelor tehnice aferente, executarea şi recepŃia 

lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice şi cu devizele 

aprobate, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare;.  

Compartiment AchiziŃii  

 Art. 41. Compartimentul AchiziŃii are drept obiectiv 

achiziŃionarea, în condiŃiile legii, a tuturor bunurilor şi materialelor 

necesare desfăşurării întregii activităŃi a teatrului  

Personalul Comparlimentului AchiziŃii răspunde de:  

- Elaborarea programului anual de achiziŃii, împreună cu 

Directorul Adjunct şi Şeful Serviciului AchiziŃii, pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelalte 

compartimente, respectiv a analizelor şi evaluărilor efectuate de 

serviciul financiar contabilitate cu referire la consumurile şi 

cheltuielile din anii anteriori;  

- Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi 

lucrărilor a vocabularului comun al achiziŃiilor publice - CPV;  

- Estimarea valorii fiecărui contract de achiziŃie publică în baza 

solicitărilor comunicate de celelalte compartimente şi a studiului 

de piaŃă efectuat şi întocmirea notei privind determinarea valorii 

estimate;  

- Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de 

achiziŃie publică şi întocmirea de note justificative privind 
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alegerea procedurii de atribuire;  

- Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a 

anunŃurilor de participare sau data transmiterii invitaŃiilor de 

participare şi data limită pentru depunerea ofertelor funcŃie de 

complexitatea contractului şi prevederile legale în materie ; 

- Întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziŃii publice;  

- Întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea 

procedurii de achiziŃie publică dacă este cazul;  

- Întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor 

cerinŃe minime de calificare referitoare la situaŃia economică şi 

financiară ori la capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor 

economici;  

- Propunerea cuantumului garanŃiilor de participare în corelaŃie cu 

valoarea estimată a contractului de achiziŃie publică, bună 

execuŃie şi formă de constituire a acestora, conform prevederilor 

legale;.  

- Înaintarea de propuneri către managerul instituŃiei pentru 

componenŃa comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea 

aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziŃie publică, 

comisie din care va face parte în mod obligatoriu;  

- Elaborarea şi transmiterea către DirecŃia Cultură a Primăriei 

Municipiului Bucureşti a solicitării de desemnare a unui 

reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare a 

ofertelor;  
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- Înaintarea de propuneri şi fundamentarea necesităŃii cooptării 

unor experŃi din afara instituŃiei şi participarea acestora în cadrul 

comisiilor de atribuire a contractelor de achiziŃie publică;  

- Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;  

- Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităŃii de elaborare a 

documentaŃiei de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, 

în cazul unui concurs de soluŃii a documentaŃiei de concurs, în 

baza solicitărilor şi informaŃiilor comunicate de celelalte 

compartimente;  

- Înaintarea de propuneri în vederea achiziŃionării de servicii de 

consultanŃă pentru elaborarea doeumentaŃiei de atribuire a 

contractului de achiziŃie publică dacă este cazul, cu referire 

îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini şi a caracteristicilor 

tehnice şi funcŃionale solicitate în documentaŃia de atribuire;  

- Întocmirea şi îndeplinirea tuturor formalităŃilor de 

publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în 

conformitate cu prevederile legale;  

- Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de 

desfăşurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitaŃiilor de 

participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, 

transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, 

comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea 

notificărilor de contestaŃie);  

- Primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor pentru procedurile 

organizate;  
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- Întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum 

şi întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziŃie publică;  

- Urmărirea şi restituirea garanŃiilor de participare la procedurile 

de achiziŃie publică în condiŃiile prevăzute de lege;  

- Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de 

achiziŃie publică;  

- Comunicarea cu Consiliul NaŃional de SoluŃionare a 

ContestaŃiilor şi transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a 

tuturor informaŃiilor şi materialelor solicitate de către acesta;  

- Încheierea contractelor de achiziŃie publică cu câştigatorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări 

şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de 

specialitate;  

- Îndeplinirea tuturor formalităŃilor de raportare şi Ie transmite, 

conform prevederilor legale, către Autoritatea NaŃională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice;  

- Gestionarea informaŃiilor cu privire la procedurile de achiziŃie 

publică organizate;  

- Cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei speecifice domeniului de 

activitate a compartimentului;  

- Gestionarea sumelor de bani şi a documentelor de plată 

încredinŃate pentru efectuarea operaŃiunilor de aprovizionare;  

- Întocmirea formelor legale, conform dispoziŃiilor în vigoare, 

pentru predarea la magazie a bunurilor şi materalelor 

achiziŃionate. 
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Compartiment ProducŃie Spectacole  

 Art. 42. Este o structură funcŃională având în principal, 

următoarele atribuŃii:  

- Întocmeşte notele de recepŃie şi bonurile de consum pentru 

materialele încredinŃate;  

- łine evidenŃa strictă a stocurilor de materiale din gestiune;  

- Înregistrează în fişele de evidenŃă toate materialele care intra 

în/ies din magazie;  

- Urmăreşte aprobarea propunerilor pentru planurile de 

aprovizionare tehnico-materială;  

- Verifică şi răspunde de legalitatea preŃurilor stabilite prin 

contractele de aprovizionare ce intră în competenŃa lui, precum şi 

de legalitatea tuturor actelor de aprovizionare;  

- Răspunde de predarea neîntârziată către Compartimentul 

financiar-contabitate a tuturor documentelor necesare plăŃii 

materialelor;  

- Răspunde de predarea către furnizor a ambalajelor, conform 

dispoziŃiilor în vigoare;  

- Verifică prin sondaj, sau ori de câte ori este cazul, magazia de 

materiale pentru a completa necesarul de materiale;  

- łine evidenŃa stocurilor supranormative şi a materialelor cu 

mişcare lentă;  

- Propune soluŃii tehnice care să conducă la reducerea 

cheltuielilor materiale;  

- Urmăreşte calitatea şi executarea la timpul stabilit a decorului şi 

costumelor; 
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- Asistă la repetiŃiile tehnice pentru a lua la cunoştinŃa eventualele 

modificări intervenite la decoruri sau costume;  

- Execută integral sau parŃial decorurile şi costumele pentru 

spectacolele din repertoriu;  

- Efectuează diverse reparaŃii la decoruri, costume sau reparaŃii 

de întreŃinere;  

- Execută lucrările specifice atelierelor de croitorie, tâmplărie, etc;  

- Asigură montarea, manevrarea, demontarea şi întreŃinerea 

decorurilor şi recuzitei;  

SecŃia Scenă  

Art. 43. Este o structură funcŃională, condusă de un şef de 

secŃie care asigură conducerea şi coordonarea celor trei 

compartimente funcŃionale din subordine, respectiv 

Compartimentul Deservire Sală, FormaŃie muncitori şi 

Compartimentul Servicii de Scenă (Scenotehnic)  

AtribuŃiile secŃiei scenă  

- coordonarea, controlarea şi asigurarea realizării tuturor 

activităŃilor de la scena atât în timpul spectacolelor cât şi în timpul 

repetiŃiilor;  

- controlarea şi asigurarea acordării suportului tehnic în relaŃie cu 

toate palierele de creaŃie;  

-asigurarea condiŃiilor optime de desfăşurare a repetiŃiilor şi a 

spectacolelor;  

- alcătuirea şi realizarea întocmai a programelor de lucru, 

stabilirea şi Ńinerea evidentei acestora;  

- stabilirea şi Ńinerea evidenŃei privjnd pregătirea şi prezentarea 

spectacolelor de către compartimentele din subordine;  
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Compartiment Deservire Sală  

Art. 44. Compartimentul Deservire Sală are, în principal, 

următoarele atribuŃii  

- Afişează programul de repetiŃii şi anunŃa personalul artistic şi 

tehnic, în legătură cu acesta;  

- AnunŃă, în termen util, orice modificare intervenită în programul 

de spectacole şi repetiŃii;  

- łine evidenŃa activităŃilor de la scenă, concretizată în 

completarea condicilor de spectacole şi repetiŃii;  

- Controlează şi asigură intrarea în sala de spectacole a 

publicului spectator;  

- Rezolvă operativ solicitările spectatorilor în cazul 

neconcordanŃelor locurilor de pe tichete;  

- Gestionează caietele de spectacol publicaŃille de specialitate şi 

alte tipărituri aprobate de conducerea teatrului;  

- Asigură curăŃenia şi aerisirea sălii de spectacol, a scenei şi 

foyerului înainte şi în timpul spectacolelor.  

FormaŃie Muncitori  

Art. 45. FormaŃia Muncitori, condusă de un şef formaŃie 

muncitori, are în principal următoarele atribuŃii, acestea fiind 

detaliate în fişele de post  

- Acordă suport tehnic pentru toate fazele de creaŃie (decor, 

costume, recuzită, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie tehnică);  

- Răspunde de realizarea şi calitatea efectuării operaŃiunilor de 

configurare a sălii de spectacol în relaŃie cu spaŃiul scenic;  

- Asigură, la sediu şi în deplasare, montarea, manevrarea şi 

demontarea decorurilor pentru repetiŃii, spectacole; 
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Compartiment Servicii de Scenă  

Art. 46. Compartimentul Servicii de Scenă cuprinde 

personal calificat ce asigură buna desfăşurare a repetiŃiilor şi 

spectacolelor, respectiv: regizorii de scenă/culise, secretarul de 

platou, sufleorul, maeştrii de lumini şi sunet, machiorul, 

peruchierul şi echipe suport de muncitori calificaŃi  

Compartimentul Servicii de Scenă şi reproducerea identică 

a concepŃiei regizorale, scenografice, a concepŃiei de machiaj, 

hairstyling coregrafice a conceptiei de lumini a efectelor speciale, 

muzicale, integritatea textului spectacolului. 

Compartiment Financiar Contabilitate  

Art. 47. AtribuŃiile Compartimentului Financiar Contabilitate 

sunt : 

- Răspunde de buna funcŃionare a activităŃii financiar-contabile a 

instituŃiei, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi delegările de 

autoritate primite din partea conducerii instituŃiei;  

- Urmăreşte executarea integrală şi întocmai a bugetului aprobat 

al instituŃiei; 

- Întocmeşte toate documentele şi efectuează toate înregistrările 

contabile în conformitate cu prevederile legislative şi cu indicaŃiile 

metodologice ale direcŃiilor de specialitate din Primăria 

Municipiului Bucureşti, urmăreşte recuperarea sumelor debitoare 

şi achitarea sumelor creditoare;  

- Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite 

de compartimentele instituŃiei şi alcătuieşte pIanul de investiŃii 

răspunzând de realizarea lui;  
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- Verifică legalitatea şi exactitatea documentelor de decontare şi 

a datelor din documentele de evidenŃă gestionară;  

- Întocmeşte şi transmite orice situaŃie economico-financiară 

solicitată de autoritatea tutelară, direcŃiile de resort din cadrul 

aparatului de speciafitate al Primarului General, conducerea 

instituŃiei, de AdministraŃia Financiară, de Institutul NaŃional de 

Statistică etc.;  

- Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a 

documentelor financiar-contabile, în funcŃie de natura lor;  

- Răspunde de evidenŃa corectă a rezultatelor activităŃii 

economico-financiare; 

- Ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de 

fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau 

băneşti;  

- Răspunde de întocmirea corectă şi în termen a documentelor cu 

privire la depunerile şi plăŃile în numerar, controlând respectarea 

plafonului de casă aprobat;  

- Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea 

acestora şi a documentelor însoŃitoare;  

- Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se 

autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct 

sau indirect, angajamentele de plăŃi;  

- Exercită controlul zilnic asupra operaŃiilor efectuate de casierie 

şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea obligaŃiilor de 

plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor 

legale, atunci când este cazul;  
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- Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor 

bugetare aprobate, desfăşurării în bune condiŃii a activităŃilor 

instituŃiei;  

- Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea 

realizării obiectivelor de investiŃii aprobate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Răspunde de transmiterea spre avizare la direcŃia de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (DirecŃia 

Cultură) a listei de investiŃii detaliate;  

- Urmăreşte circulaŃia documentelor financiar-contabile şi ia 

măsuri de îmbunătăŃire a acesteia;  

- Asigură clasarea şi păstrarea în ordine şi în condiŃii de siguranŃă 

a documentelor şi actelor justificative ale operaŃiilor contabile şi 

evidenŃa pierderii sau distrugerii lor parŃiale sau totale;  

- Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, 

atunci când este cazul;  

- Prezintă conducerii instituŃiei spre aprobare următoarele situaŃii:  

- bilanŃul contabil, raportul explicativ;  

- Participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza 

dalelor din bilanŃ;  

- Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor aferente 

domeniului contabil, stabilite ca urmare a controatelor financiar-

gestionare efectuate de organete în drept;  

- Întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiiiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul 
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conducerii DirecŃiei Cultură din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti;  

- Îndeplineşte orice alte atribuŃii dispuse de conducerea instituŃiei 

sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul 

financiar-contabil;  

- Asigură evidenŃa obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe şi 

mişcarea acestora;  

- Întocmeşte documentaŃia necesară şi urmăreşte procedurile 

legale de declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, 

valorificare şi clasare a bunurilor aparŃinând instituŃiei;  

- Îndeplineşte atribuŃii de depozitare şi evidenŃă bunuri aparŃinând 

instituŃiei;  

- Întocmeşte statele de plată a drepturilor salariale şi efectuează 

viramentele privind obligaŃiile de plată ale instituŃiei şi ale 

salariaŃilor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, 

fonduri speciale, etc.;  

- Întocmeşte, după caz, lunar, trimestrial, semestrial şi anual 

situaŃii privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de 

sănătate, declaraŃii privind plata ajutorului de şomaj, dări de 

seamă privind calcularea, reŃinerea şi virarea impozitelor pe 

salarii, statistici privind numărul personalului şi veniturile salariale, 

declaraŃii şi adeverinŃe privind impozitul reŃinut şi vărsat pentru 

persoane fizice (colaboratori);  

- Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele 

abilitate (AdministraŃia  Financiară, CNPAS, CASMB, 

CASAOPSNAJ, ANOFM, etc); 
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- Întocmeşte Fişele Fiscale nr. 1 şi nr. 2, în conformitate cu 

prevederile  legale şi le susŃine în faŃa organelor abilitate;  

- Efectuează plăŃile ce derivă din contractele întocmite în baza 

Legii nr. 8/1996 privind drepturile  de autor şi drepturile conexe, 

cu modificările şi completările ulterioare, conform clauzelor 

contractuale şi Ńinând evidenŃa tuturor plăŃilor;  

- Elaborează şi răspunde de transmiterea în termenul precizat a 

situaŃiilor economice-financiare solicitate de direcŃiile din aparatul 

de specialitate al Primarului General;  

- Întocmeşte declaraŃiile şi adeverinŃele pentru personalul plătit în 

baza Legii nr 8/1996, pentru anul anterior  

- Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcŃională 

şi/sau de specialitate a instituŃiei, conform normelor legale 

aplicabile.  

 

Capitolul VIII 

Personalul Teatrului Tineretului "Metropolis" 

 Art. 48. FuncŃionarea instituŃiei este asigurată prin 

activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă. 

Pentru realizarea producŃiilor artistice se poate utiliza personal 

artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform 

prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 

precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza 

unor contracte individuale de muncă cu timp parŃial.  

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare  
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CondiŃiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă şi alte 

drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractuI 

individual de muncă şi în Regulamentul lntern al Teatrului 

Tineretului "Metropolis".  

FuncŃiile utilizate de această instituŃie şi salariile de bază 

corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de funcŃii aprobat, 

fiind diferenŃiate pentru structurile funcŃionale definite prin 

organigramă.  

Nivelul salariilor de bază şi al indemnizaŃiilor de conducere 

pentru fiecare funcŃie este stabilit, după caz, pe baza prevederilor 

legale privind: 

- sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a 

metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de 

bază între limite şi a normelor metodologice de evaluare a 

performanŃelor profesionale individuale aplicabile; 

- sistemul de stabilire a salariilor de bază şi a indemnizaŃiilor de 

conducere pentru personalul artistic, tehnic şi administrativ de 

specialitate din cadrul instituŃiilor de spectacole sau concerte şi a 

normelor metodologice de evaluare aplicabile;  

Locul de muncă, programul de activitate şi obligaŃiile de 

serviciu ale personatului Teatrului Tineretului "Metropolis" se 

stabilesc de către manager, la propunerile şefilor de secŃie, 

serviciu, compartimente, în conformitate cu necesităŃile instituŃiei 

şi se consemnează în fişa postuluj şi Regulamentul lntern al 

Teatrului Tineretului "Metropolis"; Pentru personalul artistic şi 

tehnic, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de 
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sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal 

putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.  

În instituŃie se poate organiza munca în schimburi, care 

reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, 

potrivit căruia salariaŃii se succed unul după altul la acelaşi post 

de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, 

şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, impilcând pentru 

salariat necesitatea unei activităŃi în intervale orare diferite în 

raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin 

contractul individual de muncă.  

AtribuŃiile, sarcinile şi activităŃile rezultate din servicii 

specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic 

şi tehnic de specialitate sunt prevăzute în fişa postului  

Activitatea personalului artistic şi tehnic de specialitate din 

teatru se normează potrivit fişei postului; norma de muncă 

exprimă sfera de sarcini, activităŃi, atribuŃii individuale rezultate 

din servicii completată după caz cu sarcini complementare. În 

urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă 

asigură întocmirea fişelor posturilor acestuia  

Aprecierea activităŃii anterioare a personalului artistic şj 

tehnic de specialitate din teatru se face pe baza fişei individuale 

de evaluare a calităŃii prestaŃiei sale, întocmită pe durata fiecărei 

perioade de referinŃă.  

Personalul instituŃiei răspunde material, de bunurile pe care 

Ie manipulează şi care îi sunt date în gestiune.  



 109

SancŃionarea disciplinară a personalului din subordine,  

precum şi litigiile de muncă se soluŃionează în condiŃiile actelor 

normative în vigoare  

 

Capitolul IX 

Patrimoniul Teatrului Tineretului "MetropoIis" 

 Art. 49. Teatrul Tineretului "Metropolis" îşi desfăşoară 

activitatea în spaŃii proprietate publică a Municipiului Bucureşti, 

atribuite în administrare prin acte ale autorităŃii administraŃiei 

publice locale.  

Teatrul Tineretului "Metropolis" are în administrare Sala de 

spectacole situată în stradă Mihai Eminescu nr 89, Bucureşti.  

Bunurile imobile fac parte din domeniul public at 

Municipiului Bucureşti conform Legii nr. 213/1998, iar bunurile 

mobile din dotarea instituŃiei (mijloace fixe, obiecte de inventar) 

fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucureşti.  

InstituŃiei îi revine obligativitatea inventarierii anuale a 

patrimoniului mobil şi imobil şi a transmiterii acestuia către 

DirecŃia Cultură, spre luare la cunoştinŃă, introducerea în baza de 

date a direcŃiei şi a realizării inventarului Municipiului Bucureşti. 

 

Capitolul X 

Buget, relaŃii financiare 

 Art. 50. Teatrul Tineretului "Metropolis" este a instituŃie 

publică de cultură finanŃată de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti şi din venituri proprii pe care Ie realizează din: 
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încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol şi a 

caietelor program, din închirierea temporară a unor spaŃii, din 

donaŃii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz 

şi altele, cu respectarea dispoziŃiilor legale de speŃă  

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului Tineretului 

"Metropolis" se aprobă în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

Angajarea, ordonanŃarea şi lichidarea cheltuielilor, precum 

şi încheierea contractelor se asigură de către manager, în 

calitatea sa de ordonator terŃiar de credite.  

Teatrul Tineretului "Metropolis" poate primi finanŃări pentru 

programe culturale de interes local, naŃional şi internaŃional, 

donaŃii şi sponsorizări, în condiŃiile respectării prevederilor legale 

în vigoare.  

Capitolul XI 

DispoziŃii finale 

 Art. 51. Teatrul Tineretului "Metropolis" este ă instituŃie de 

spectacole care se încadrează în categoria "alte tipuri de instituŃii 

de spectacole".  

Teatrul Tineretului "Metropolis" îşi impresariază propriile 

producŃii artistice . 

Teatrul Tineretului "Metropolis" poate recurge la 

externalizarea, în condiŃiile legii, a unor servicii.  

ActivităŃile de pază şi apărare împotriva incendiilor se vor 

realiza prin externalizare, prin încheierea unui contract de prestări 

servicii cu o firmă specializată în acest domeniu în baza legislaŃiei 

privind achiziŃiile publice.  
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Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcŃia 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General (DirecŃia Audit Public Intern). 

Teatrul Tineretului "Metropolis" îşi întocmeşte propriile 

proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi 

administrativ de specialitate, cu respectatea prevederilor 

legislaŃiei specifice aplicabile instituŃiilor de spectacote şi a 

prezentului regulament Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: 

reguli aplicabile în procesul de aprobare şi avizare a proiectelor 

de hotărâri, etape şi termene în derularea procesului de evaluare, 

atribuŃii, sarcini şi responsabiliŃilale conducerii executive de 

evaluare şi ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de 

apreciere a activităŃii anterioare, sarcini complementare specifice 

fiecărei funcŃii artistice de specialitate şi criterii de atribuire a 

sarcinilor complementare. valori ale coeficienŃilor utilizaŃi în 

procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliŃi de lege între 

limite), modalitatea de soluŃionare a contestaŃiilor, etc;  

Teatrul Tineretului "Metropolis", ca parte a strategiei de 

marketing şi pentru creşterea impactului mediatic asupra 

publicului spectator, îşi promovează imaginea sub denumirea de 

Teatrul METROPOLIS şi utilizează sigla proprie . 

Anual, managerul întocmeşte raportul de activitate, cu 

consultarea Consiliului Administrativ şi a Consiliului Artistic, pe 

care îl transmite DirecŃiei Cultură din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti . 

Prezentul regulament se completează cu prevederile 

legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al 

instituŃiei . 
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Teatrul Tineretului "Metropolis" urmează să se înscrie în 

Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după 

înfiinŃarea, respectiv reorganizarea acestuia.  

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi se va modifica şi completa, după 

caz, cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării 

acestuia 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu 

FundaŃia Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în 

comun şi a finanŃării proiectului “Centrul de ocrotire a copiilor 

„Acasă” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

ÎnvăŃământ; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art. 81 alin. 

(2) lit. q), alin. (3), şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti să hotărască cu privire la cooperarea cu 
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FundaŃia Filantropică “Metropolis”, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, în vederea 

implementării în comun şi a finanŃării “Centrul de ocrotire a 

copiilor „Acasă”. 

 

 Art. 2. Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 172/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor şi 

reŃelelor de comunicaŃii electronice pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Coordonare, 

Reglementare Infrastructură; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;   

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 1430/2005 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

Legii  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 79/2002 

privind cadrul general de reglementare a comunicaŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 34/2002 privind 

accesul la reŃelele de comunicaŃii electronice şi la infrastructura 
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asociată, precum şi interconectarea acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform prevederilor O.G nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Normele de aplicare a Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor şi 

reŃelelor de comunicaŃii electronice pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primăriile 

sectoarelor 1 - 6, AdministraŃia Străzilor şi AdministraŃiile 

Domeniului Public de sector vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 173/27.05.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 173/27.05.2009  

 

Norme metodologice 

de aplicare a H.C.G.M.B. 252/2008 privind amplasarea în 

subteran a echipamentelor şi reŃelelor de comunicaŃii electronice 

pe teritoriul municipiului Bucureşti 

 Preambul 

 Prezentele norme metodologice, în continuare"Norme", 

conŃin prevederi pentru punerea în aplicare a H.C.G.M.B. nr. 

252/2008 privind amplasarea în subteran, a echipamentelor şi a 

reŃelelor de comunicaŃii electronice pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, în concordanŃă cu prevederile cuprinse în H.C.G.M.B 

269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu 

modificările şi completările ulterioare, în O.U,G, nr, 79/2002 

privind cadrul general de reglementare a comunicaŃiilor, precum 

şi în celelalte acte normative aplicabile în domeniu.  

 Art. 1. (1) Amplasarea reŃelelor de comunicalii şi a 

echipamentelor aferente acestora se va face numai în subteran, 

în spaŃii special amenajate, corelate cu proiectul Netcity 

respectând următoarele reguli:  

a) reŃelele de comunicaŃii electronice instalate până la data intrării 

în vigoare a prezenŃei hotărâri şi care deŃin autorizaŃie de 

construire conform legii sunt exceptate de la aplicarea 

H.C.G.M.B. nr. 252/2008;  

b) în cazul reŃelelor aeriene/supraterane şi/sau a echipamentelor 

aferente instalate fără AutorizaŃie de Construire până la data 
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intrării în vigoare a prezenŃei hotărâri deŃinătorii/administratorii 

acestor reŃele au dreptul de a opta între a folosi infrastructura 

reŃelei Netcity sau de a Ie instala subteran în propria canalizaŃie, 

pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul construcŃiilor;  

c) după data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 252/2008, 

deŃinătorii/administratorii de echipamente şi reŃele de comunicaŃii 

electronice au dreptul de a opta între a folosi infrastructura reŃelei 

Netcity sau a dezvolta propria canalizaŃie, după obŃinerea 

AutorizaŃiei de Construire.  

(2) Constituie excepŃii în aplicarea H.C.G.M.B. nr. 252/2008 

echipamentele şi/sau reŃelele care nu pot fi amplasate în 

subteran, pentru care beneficiarii vor întocmi "Studii de 

amplasament" ce vor fi avizate de Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului şi de DirecŃia Reglementare 

lnfrastructura în ceea ce priveşte traseul acestor reŃele şi/sau 

poziŃia echipamentelor aferente. "Studiile de amplasament" vor fi 

susŃinue prin norme tehnice (standarde, regulamente) şi/sau 

memorii justificative care să specifice că respectivele reŃele sau 

echiparnente nu pot fi amplasate în subteran.  

 Art. 2. (1) Amplasarea în spaŃii special amenajate a 

reŃelelor de comunicaŃii electronice şi a echipamentelor aferente 

acestora se va desfăşura progresiv, pe etape, corelat cu 

realizarea elementelor funcŃionale ale reŃelei metropolitane 

Netcity.  
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 (2) Strategia anuală de dezvoltare/extidere a reŃelei Netcity 

va fi cuprinsă în Planul Coordonator Anual, program adus la 

cunoştinŃa publică pe site-ul PMB la data de 1 ianuarie pentru 

anul în curs. Eventualele modificări ale Planului Coordonator 

Anual apărute ulterior vor fi prezentate imediat pe site-ul PMB.  

 (3) În vederea asigurării transparenŃei faŃă de operatorii de 

comunicaŃii electronice, Concesionarul infrastructurii de reŃea 

Netcity va comunica prin websiteul propriu sau prin alte mijloace 

electronice intenŃia privitoare la începerea lucrărilor la fiecare 

tronson de reŃea sau buclă funcŃională cu cel puŃin 30 de zile 

înainte de începerea lucrărilor. ExcepŃie de la această regulă o 

constituie segmentele sau tronsoanele de reŃea realizate ca 

urmare a activităŃilor de coordonare cu alte lucrări ale Primăriei 

Municipiului BucureşŃi (inclusiv ale regiilor autonome sau 

instituŃiilor publice aflate sub autoritatea CGMB), ale celorlalŃi 

administratori de reŃele edilitare, cât şi cu alte lucrări care impun 

necesitatea construirii parŃiale a infrastructurii Netcity. În acest 

caz, comunicarea se va face cu cel puŃin 7 zile înainte de 

începerea lucrărilor.  

 Art. 3. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

procesului verbal de recepŃie a tronsonului reŃelei Netcity finalizat, 

Primăria Municipiului BucureşŃi va transmite prin fax sau alte 

mijloace scrise deŃinătorilor/administratorilor reŃelelor de 

comunicaŃii electronice aeriene aflate pe traseul şi zona de acces 

Netcity o informare cu privire la disponibilitatea tronsonului 

finalizat.  
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 (2) Zona de acces Netcity este zona în care se pot furniza 

serviciile de comrmicaŃii electronice prin infrastructura aferentă 

reŃelei Netcity fără a fi necesară cablare aeriană.  

 (3) În termen de maximum 30 de zile de la data finalizării 

unui tronson, deŃinaătorii/administratorii reŃelelor de comunicaŃii, 

vor notifica în scris Primăria Municipiului Bucureşti dacă optează 

pentru utilizarea serviciilor aferente infrastructurii reŃelei Netcity 

sau iniŃiază procedura pentru obŃinerea AutorizaŃiei de Construire 

pentru executarea canalizaŃiei proprii.  

 (4) În termen de maxim 60 de zile de la data finalizării unui 

tronson, deŃinătorii/administratorii reŃelelor de comunicaŃii 

electronice sunt obligaŃi să înceapă amplasarea reŃelelor aeriene 

de comunicaŃii electronice în spaŃiile subterane proprii, special 

amenajate, sau în canalizăŃia reŃelei Netcity.  

 (5) RepoziŃionarea reŃelelor în subteran va avea loc 

progresiv, fără a depăşi 120 de zile de la finalizarea tronsonului 

Netcity. DeŃinători /admistratorii reŃelelor aeriene de comunicaŃii 

electronice vor prezenta un grafic de repoziŃionare a reŃelelor 

aeriene spre avizare DirecŃiei de Coordonare şi Reglementare 

Infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi vor 

realiza această repoziŃionare pe cheltuială proprie.  

 (6) Concesionarul va asigura acces nediscriminatoriu în 

subteran la cererea tuturor deŃinătorilor/administratorilor de reŃele 

de telecomunicaŃii actuali şi viitori, aplicând principiul 

nediscriminării, transparenŃei, egalităŃii de tratament şi respectării 

liberei concurenŃe. 
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 Art. 4. (1) DeŃinătorii de infrastructură asociată care poate 

servi ca suport fizic pentru instalarea echipamentelor şi reŃelelor 

de comunicaŃii electronice, cum ar fi Metrorex, Electrica, RADET, 

Luxten, RATB, dar nelimitâdu-se la acestea, vor prezenta situaŃia 

contractelor de închiriere a infrastructurii suport către 

deŃinătorii/administratorii de reŃele de comunicaŃii electronice 

şi/sau a echipamentelor aferente, precum şi situaŃia autorizaŃiilor 

de construire aferente contractelor de închiriere. Aceste situaŃii 

vor conŃine toate informaŃiile prevăzute la art 4. alin. (1) şi alin. (2) 

din H.C.G.M.B. nr. 252/2008 şi vor fi actualizate trimestrial până 

la data de 15 a primei luni din trimestrul respectiv. SituaŃia 

contractelor de închiriere va conŃine şi datele referitoare la 

identificarea (etichetarea) cablurilor şi echipamentelor 

deŃinătorilor/administratorilor de reŃele de comunicaŃii electronice.  

 (2) Lucrările de canalizaŃie pentru instalare de cabluri cu 

utilizări diferite (alimentare cu energie electrică, de iluminat, 

comunicaŃii electronice), în aceeaşi săpătură, vor fi executate în 

baza AutorizaŃiilor de Construire pentru fiecare tip de lucrare 

(beneficiar).  

 (3) Administratorii de reŃele, care deŃin galerii sau canalizaŃii 

tehnico edilitare, nu vor permite montarea cablurilor şi 

echipamentelor pentru comunicaŃii electronice decât dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii:  

- respectarea normelor tehnice de utilizare a respectivelor 

galerii/canalizaŃii;  

- acceptul DirecŃiei de Coordonare şi Reglementare Infrastructură 

din cadrul Primăriei Municipiului BucureşŃi  
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- avizul executantului proiectului reŃelei Netcity, eventualul aviz 

negativ fiind argumentat exclusiv pe motive tehnice.  

 (4) DeŃinătorii de infrastructură asociată prevăzuŃi la al. (1) 

au obligaŃia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri, să îndepărteze toate relelele şi/sau 

echipamentele neidentificate/nepersonalizate, abandonate, rupte/ 

distruse, sau care periclitează circulaŃia rutieră şi/sau pietonală.  

 (5) Până la apariŃia unei alternative de amplasare în 

subteran, pentru reŃelele care sunt etichetate şi pentru care există 

posibilităŃi tehnice, deŃinătorii de infrastructură asociată pot 

încheia contracte de închiriere pe perioadă determinată, conform 

reglementărilor legale în vigoare.  

 (6) DeŃinătorii de infrastructură asocialŃi prevăzuŃi la al. (1) 

răspund conform legilor în vigoare de eventualele accidente sau 

distrugeri produse din cauza suprasolicitării infrastructurii puse la 

dispoziŃie 

 (7) Administratorii domeniului public au obligaŃia ca în 

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri să identifice toate echipamentele de telecomunicaŃii de 

pe domeniul public aflat în administrare şi să ia măsurile stabilite 

de reglementările legale în vigoare împotriva deŃinătorilor care nu 

au echipamentele poziŃionate conform planurilor aprobate sau nu 

deŃin AutorizaŃie de Construire.  

 Art. 5. (1). Proiectarea tehnică şi lucrările de execuŃie a 

spaŃiilor special amenajate pentru amplasarea reŃelelor de 

comunicaŃii electronice şi echiparnentelor aferente acestora, vor 

Ńine seama de traseul retelei metropolitane Netcity. Lucrările vor fi 
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executate numai după obŃinerea Avizului Comisiei de Coordonare 

a Proiectării D.C.R.I. şi Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism, din 

cadrul Primăriei Municipiului BucureşŃi.  

 (2) În cazul în care Primăriile de sector eliberează Certificate 

de Urbanism pentru lucrări de construcŃii conform legii pentru 

realizarea branşamentelor la reŃelele de comunicaŃii electronice, în 

vederea obŃinerii AutorizaŃiei de Construire, va fi menŃionată expres 

obŃinerea celor două avize prevăzute la alin. (1).  

 (3) Toate proiectele de modemizare/reabilitare străzi, 

iniŃiate şi executate de către P.M.B, primăriile de sector sau 

instituŃiile şi societăŃile din subordinea acestora, vor cuprinde şi 

canalizaŃia necesară retelei Netcity, conform specificaŃiilor tehnice 

ale acesteia.  

 (4) Toate proiectele de modernizare/reabilitare străzi vor 

cuprinde şi tubulaturi de subtraversare la intersecŃii. Aceste 

tubulaturi vor fi dimensionate în funcŃie de dezvoltarea zonală a 

consumatorilor de utilităŃi şi vor fi amplasate inclusiv în intersecŃia 

unei străzi principale cu o stradă secundară  

 Art. 6. (1) După expirarea termenului de 120 de zile de la 

finalizarea unui tronson, reŃelele de camunicatii electronice şi 

echipamentele aferente care nu sunt amplasate în subteran, fie în 

canalizaŃie proprie, fie Îîn canalizaŃia Netcity vor fi dezafectate.  

 (2) Responsabilitatea dezafectării acestor reŃele aparŃine 

administratorilor/proprietarilor suportului pe care sunt montate 

cablurile şi/sau echipamentele aferente.  

 (3) În cazul în care administratorii/proprietarii a căror 
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infrastructură aeriană a fost pusă la dispoziŃia operatărilor de 

comunicaŃi electronice nu vor lua măsuri de dezafectare, vor fi 

sancŃionaŃi contravenŃional conform HCGMB 252/2008.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei,  

numărului total de posturi, statului de funcŃii  

şi  Regulamentului de organizare şi funcŃionare   

ale Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice  

Bucureşti - RADET 

  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al  DirecŃiei Managementul Resurselor 

Umane, întocmit în baza propunerii Regiei Autonome de 

DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti - RADET, cu avizul 

Consiliului de AdministraŃie, conform Hotărârii Consiliului de 

AdministraŃie al RADET nr. 4/ 08.04.2009; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) 

lit. b), art. 63 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), precum şi art. 45 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă organigrama cu un număr total de 5017 

posturi, statul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi 
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funcŃionare ale Regiei Autonome de DistribuŃie a  Energiei 

Termice Bucureşti - RADET – regie autonomă de interes local 

a municipiului Bucureşti, cu  personalitate  juridică, conform 

anexelor 1, 2 şi 3. 
 
 

 Art. 2. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 
 

 Art. 3. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, Primarul General va prezenta Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti un raport privind calitatea, 

eficacitatea şi eficienŃa economică a serviciilor prestate de către 

RADET, concluziile unei analize asupra formei de organizare, 

precum şi soluŃiile propuse de optimizare, în condiŃiile legii.  
 
 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 76/ 13.02.2008 se abrogă. 
 
 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti – RADET vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 174/27.05.2009 
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Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 174/27.05.2009 

Regia Autonomă De DistribuŃie A Energiei Termice Bucureşti  

RADET 

STAT DE FUNCłII 

 

Nr. 

crt 

FuncŃia Nivelul 

Studiilor 

 

Nr. maxim 

de posturi 

A. FuncŃii de conducere  68 

1 Director General S 1 

2 Director General Adjunct S 1 

 Director de DirecŃie   

3 -Director DirecŃia Juridic,Recuperare CreanŃe şi Executare Silită S 1 

4 -Director DirecŃia Comercială S 1 

5 -Director DirecŃia Economică S 1 

6 -Director DirecŃia Tehnică S 1 
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7 -Director DirecŃia Exploatare şi MentenanŃă S 1 

8 Inginer Şef S 1 

9-13 Director Divizie S 5 

14-17 Inginer Şef Divizie S 4 

18-22 Contabil Şef Divizie S 5 

 Şefi compartimente funcŃionale şi operaŃionale S 46 

23-43 Şef Serviciu S 21 

44-57 Şef SecŃie S 14 

58-62 Şef Birou S 5 

63 Şef Centru S 1 

64-66 Şef Casierie S 3 

67 Şef Lot S 1 

68 Şef Atelier S 1 

B. FuncŃii de execuŃie cu studii superioare şi studii superioare de scurtă durată 557 

69-179 Economist S 111 

180-185 Auditor intern S 6 
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186-190 Revizor contabil S 5 

191-474 Inginer S 284 

475-476 Arhitect S 2 

477-480 Analist de mediu S 4 

481-507 Consilier juridic S 27 

508-512 Specialist resurse umane S 5 

513-514 Specialist sisteme de formare (calificare) S 2 

515-518 Specialist relaŃii publice S 4 

519-521 Specialist marketing S 3 

522-526 Specialist în domeniul calităŃii S 5 

527-530 Consilier S 4 

531 Analist servicii client S 1 

532-534 Consilier administraŃie publică S 3 

535 Bibliotecar S 1 

536-537 Traducător S 2 

538-555 Manager pe operaŃiuni S 18 
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556 Medic S 1 

557-560 Psiholig S 4 

561-564 Programator S 4 

565-566 Analist S 2 

567-568 Administrator de reŃea de calculatoare S 2 

569-570 Inginer de sistem informatic S 2 

571 Inginer de sistem software S 1 

572-625 Subinginer SSD 54 

C. 

626-728 

Maiştri MS 103 

D. FuncŃii de execuŃie cu studii medii  318 

 FuncŃii administrative, din care:  26 

729-731 Arhivar M 3 

732-753 FuncŃionar Administrativ M 22 

754 Secretar M 1 

 FuncŃii de specialitate din care: M 292 
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755-784 Contabil M 30 

785-855 FuncŃionar economic M 71 

856-858 Planificator M 3 

859-887 Casier M 29 

888-910 Inspector (referent)resurse umane M 23 

911 Tehnician resurse umane M 1 

912 Inspector protecŃie civilă M 1 

913 Agent servicii client M 1 

914-915 Merceolog M 2 

916-1019 Tehnician M 104 

1020-1023 Desenator tehnic M 4 

1024-1025 Calculator devize M 2 

1026-1032 Programator ajutor M 7 

1033-1033 Analist ajutor M 1 

1034-1041 Tehnician echipamente de calcul şi reŃele M 8 

1042-1044 Asistent medical M 3 
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1045-1046 Şef tură M 2 

E. Muncitori M 3971 

1047-4959 CalificaŃi G/M 3913 

4960-5017 NecalificaŃi G/M 58 

 TOTAL (A+B+C+D+E)  5017 

• CerinŃele (specificaŃiile) postului se prevăd în fişele de post 

• - În situŃia în care nu se modifică organigrama şi numărul de posturi aprobate prin 

H.C.G.M.B., statul de funcŃii se aprobă anual prin dispoziŃoa Primarului General 

• Transformarea posturilor va fi aprobată de către Primarul General 

• Denumirile funcŃiilor (ocupaŃiilor de muncitori calificaŃi sunt cele care corespund muncii 

efectiv prestate potrivit specificului regiei şi conform Clasificării OcupaŃiilor din România (COR) 

Nivelul studiilor: G = studii generale; M = studii medii (liceu, postliceala); Ms = şcoala de maiştri;  

S = studii superioare; SSD = studii superioare de scurtă durată  
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Anexa 3 la H.C.G.M.B. nr. 174/27.05.2009 

  

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIłII GENERALE 

 Art. 1. (1) Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei 

Termice BucuresŃi, este înfiinŃată în baza Deciziei nr. 1200 din 10 

decembrie 1990 a Primăriei Municipiului Bucureşti, prin 

reorganizarea Grupului Intreprinderilor de Gospodărie Comunală 

în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea 

unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi societăŃi 

comerciale.  

 (2) Sediul social al regiei este în Bucureşti, Strada Cavafii 

Vechi nr. 15, sector 3.  

 (3) Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice 

Bucureşti este înregistrată la Oficiul Registrul ComerŃului al 

Municipiului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu 

numărul de înmatriculare J 40/195/1991 din 05.02.1991, Cod 

Unic de înregistrare: 361218, cu activitatea principală furnizarea 

de abur şi aer condiŃionat (PRODUCłIA, TRANSPORTUL, 

DISTRIBUłIA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE) - COD 

CAEN 3530.  

 (4) În vederea desfăşurării activităŃii principale, Regia 

Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti deŃine 

următoarele licenŃe:  
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- producerea de energie termică, IicenŃa nr. 135/05.12.2000, 

- transport de energie termică, licenta nr. 136/05.12.2000, 

- distribuŃie de energie termică, IicenŃa nr. 137/05.12.2000; 

- furnizare de energie termică, Iicenta nr. 138/05. 12. 2000,.  

 Art. 2. Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice 

Bucureşti – denumită în continuare RADET este regie autonomă 

de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Regia are 

autonomie financiară, încheie bilanŃ, are cont la Banca 

Comercială Română Filiala Sector 3, Cont IBAN 

R094RNCB5030000000020001, beneficiază de credite bancare, 

are relaŃii economice, financiare, comerciale şi juridice cu alte 

regii autonome, societăŃi comerciale, persoane fizice şi juridice 

române sau străine.  

 Art. 3. Dreptul de proprietate asupra reŃelelor de alimentare 

cu energie termică, instalaŃiile, construcŃiile şi terenurile aferente 

din Bucureşti , aparŃin domeniului public al Municipiului Bucureşti 

şi sunt în administrarea RADET, potrivit legii.  

 Art. 4. (1) Conducerea regiei este asigurată de către 

Directorul General şi Consiliul de AdministraŃie al regiei, numit 

prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Directorul General poate înfiinŃa, cu rol consultativ, 

Comitetul de DirecŃie format din directorii pe funcŃiuni.  

 (3) Conform DispoziŃiei Primarului General nr. 1296/2006, 

se constituie la nivel RADET, Consiliul Tehnico Economic ca 

organ de lucru pe lângă a Directorul General.  
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CAPITOLUL 2 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 Art. 5. Structura organizatorică a RADET se aprobă prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 Art. 6. Compartimentele din structura organizatorică sunt:  

 Director General: 

- Consilieri  

- DirecŃia Juridic, Recuperare CreanŃe şi Executare Silită  

- Serviciul Resurse Umane şi Organizarea Muncii  

- Centrul de Formare Profesională  

- Serviciul Managementul CalităŃii şi Mediu 

- Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă  

- Serviciul Audit Intern  

- Serviciul AchiziŃii Publice, Administrare Contracte 

- Serviciul Control Financiar de Gestiune şi Tehnic  

- Serviciul Comunicare RelaŃii cu Mass - Media, RelaŃii cu 

Publicul - Biroul Tehnologia InformaŃiei  

- Biroul Marketing  

 Director General Adjunct 

 DirecŃia Comercială 

- Divizia Furnizare 

- Serviciul Comercial DistribuŃie, Producere, Transport şi ClienŃi  

- Serviciul Contracte 

- Serviciul Aprovizionare  

- 3 Casierii  

- Serviciul Administrativ şi Pază  
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 DirecŃia Economică   

- Serviciul Controlling 

- Serviciul Financiar-Contabilitate  

- Serviciul Patrimoniu, Taxe şi Impozite 

- Serviciul Ştate şi Salarii 

 DirecŃia Tehnică  

- Inginer Şef  

- Serviciul Automatizare Puncte Termice şi Dispecerizare Sistem 

- Serviciul Urmărire Realizare Contorizare şi Derulare Lucrări de 

InvestiŃii  

- Biroul Strategii Programe InvestiŃii de Capital  

- Serviciul Tehnic  

- Serviciul Cercetare Proiectare 

- Biroul Metrologie  

 DirecŃia Exploatare şi MentenanŃă 

- Dispecerat General 

- Serviciul producŃie 

- Serviciui MentenanŃă 

 Divizia DistribuŃie  

- SecŃia DistribuŃie Sector 1  

- SecŃia DistribuŃie Sector 2  

- SecŃia DistribuŃie Sector 3  

- SecŃia DistribuŃie Sector 4  

- SecŃia DistribuŃie Sector 5  

- SecŃia DistribuŃie Sector 6  

 Divizia Transport  

- Sectia Transport Sud  
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- Sectia Transport Progresul  

- SecŃia Transport VEST  

- SecŃia Transport Grozăveşti  

 Divizia Producere  

- SecŃia Centrale Termice  

- SecŃia CT Casa Presei  

 Divizia ActivităŃi Conexe  

- LOT 

- SecŃia Industrie Mică 

- SecŃia ÎntreŃinere, ReparaŃii, Transport 

 

CAPITOLUL 3  

ATRIBUłII GENERALE ALE RADET - BUCUREŞTI 

 Art. 7. În vederea realizării obiectului de activitate, RADET 

are următoarele atribuŃii generale:  

- cumpărarea/vânzarea de energie termică prin încheierea de 

contracte întocmite cu respectarea contractului cadru de 

vânzare/cumpărare, respecliv de furnizare, aprobat de Autoritatea 

competentă;  

- asigurarea menŃinerii funcŃionării capacităŃii de producŃie şi 

eficienŃa exploatării unităŃilor de producŃie a energiei termice prin 

urmărirea sistematică a comportamenlului echiparmentelor 

energetice şi a construcŃiilor, întreŃinerea acestora, planificarea 

reparaŃiilor capitale şi urmărirea executării lor în termen, 

realizarea rapidă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaŃiilor 

curente;  
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- asigurarea prognozării necestăŃilor de consum de căldură pe 

termen scurt, mediu şi lung;  

- preliminarea repariŃiei pe surse a sarcinii termice şi a regirnului 

hidraulic şi termic al surselor;  

- preliminarea regimului hidraulic şi termic al reŃelelor terrnice de 

lransport şi dislribuŃie penlru rnenŃinerea parametrilor de regim la 

consumatori;  

- elaborarea măsurilor penlru evitarea situaŃiilor primejdioase de 

funcŃionare, precum şi a celor de îmbunătăŃire a funcŃionării 

sistemului;  

- efectuarea manevrelor şi a intervenŃiilor operative în instalaŃiile 

exploatate; 

- respectarea indicatorilor de performanŃă specificaŃi în codul 

tehnic al reŃelelor termice şi a măsurilor luate pentru 

îmbunătăŃirea caltlăŃii acestora;  

- planificarea reparaŃiilor curente şi reviziilor periodice;  

- asigurarea treplată, în funcŃie de necesităŃi, a reabilitării şi 

retehnologizării untăŃilor de producere a energiei termice, în 

vederea creşterii eficienŃei în exploatarea acestora, încadrării în 

normele naŃionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităŃii 

energiei termice;  

- întreprinde acŃiunile necesare în vederea obŃinerii autorizaŃiilor 

de funcŃionare pentru unităŃile de producere a energiei termice 

inclusiv pentru reŃelele termice de dislribuŃie aferente acestora;  

- întocmirea unui program de asigurare a mentenanŃei eficient, 

bazat pe costuri justificate de rezultatele obŃinute şi care să 
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reflecte obiectivele privind exploatarea, securitatea, fiabilitatea, 

protecŃia muncii şi a mediului;  

- asigurarea branşării sau debranşării de la reŃeaua termică a 

consumatorilor în condiŃiile legii;  

- asigurarea măsurării energiei termice produse şi Iivrate precum 

şi exploararea, întreŃinerea, repararea şi verificarea contoarelor 

de energie pentru decontarea energiei termice furnizate 

consumatorilor;  

- asigurarea verificării şi întreŃinerii periodice a contoarelor de 

energie termică la termenele stabilite prin reglementările 

metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar, 

- negocierea în cadrul contractelor de furnizare încheiate cu 

agenŃii economici cu branşamente separate a clauzelor specifice 

necesare respectării obligativităŃii;  

- asigurarea sigilării tuturor subansamblurilor contorului de 

energie termică prin care se poate influenŃa măsurarea corectă a 

energiei termice consumate;  

- facturarea energiei termice pe baza indicaŃiilor contorului de 

energie termică pentru decontarea serviciilor contractate;  

- urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanŃă menŃionaŃi 

în Standardul de PerformanŃă pentru serviciul de furnizare a 

energiei termice, aprobat prin decizie a autorităŃii competente, pe 

baza unor proceduri specifice prin compartimente specializate;  

- planificarea dezvoltării/modernizării, în conformitate cu 

programele de dezvoltare/modernizare elaborate de CGMB sau 

cu programe proprii în condiŃii de eficienŃă şi costuri reduse a 
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reŃelelor termice de transport şi distribuŃie; propunerea proiectelor 

de investiŃii în domeniul eficienŃei energetice cu finanŃare din 

surse interne şi externe;  

- asigurarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică şi inginerie 

tehnologică precum şi elaborarea planului tehnic de cercetare 

dezvoltare al regiei;  

- elaborarea de studii şi prognoze privind dezvoltarea în 

perspectivă a activităŃii regiei precum şi elaborarea programelor 

de investiŃii pe baza acestor studii; 

- organizarea şi controlul activităŃii de metrologie;  

- programarea investiŃiilor de capital şi planificarea financiară, 

precum şi elaborarea strategiei de dezvoltare prin investiŃii a 

regiei;  

- urmărirea realizării investiŃiilor şi recepŃionarea acestora 

conform reglementărilor legale în vigoare;  

- fundamentarea, planificarea şi promovarea investiŃiilor conform 

reglementărilor legale în vigoare;  

- asigurarea implementării programelor de reabilitare cu finanŃare 

externă în conformitate cu termenele şi condiŃiile menŃionate în 

contractele de credit încheiate între băncile, Primăria Municipiului 

Bucureşti şi RADET;  

- asigurarea exploatării, întreŃinerii şi reparării mijloacelor auto de 

transport şi a utilajelor speciale de intervenŃie, conform normelor 

stabilite;  

- realizarea lucrărilor de confecŃii şi reparaŃii, precum şi inlocuirea 

sau repararea contoarelor defecte din cadrul regiei;  
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- asigurarea lucrărilor de reparaŃii şi service pentru aparate de 

măsură (manometre) supuse verificărilor metrologice;  

- asigurarea activităŃii de mentenanŃă, măsurări PRAM şi service 

în domeniul electric;  

- executarea şi repararea instalaŃiilor de termoficare din cadrul 

regiei;  

- asigurarea aplicării unui sistem de comunicare cu consumatorii, 

privind reglementările noi referitoare la energia termică şi 

modificările survenite la actele normative din domeniu;  

- asigurarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluŃionare 

şi raportare privind reclamaŃiile făcute de consumator în legătură 

cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumurilor  

- organizarea activităŃilor de reclamă, publicitate 

- asigurarea elaborării programelor de marketing operaŃionale pe 

termen scurt;  

- asigurarea implementării politicii de satisfacere a clienŃilor prin 

calitatea serviciilor prestate;  

- elaborarea strategiei globale a regiei precum şi a planurilor şi 

programelor specifice (planul de afaceri, programe strategice, 

plan uri de muncă, etc.);  

- asigurarea implementării şi menŃinerii sistemului de 

management al calităŃii în cadrul regiei;  

- organizarea evidenŃei şi administrarea bunurilor aflate în 

proprietatea regiei şi cele aflate în administrarea acesteia;  

- asigurarea managementului stocului;  

- asigurarea încheierii şi realizării la termenele şi în condiŃiile 
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stabilite a contractelor comerciale;  

- asigurarea aprovizionării tehnico-materială a regiei;  

- organizarea desfăşurării activităŃii financiar-contabile a regiei în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare;  

- dezvoltarea sistemului informatic în conformitate cu nevoile 

proceselor tehnice şi economice ale regiei;  

- organizarea, planificarea şi realizarea riguroasă a controlului 

intern, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor 

disfuncŃionalităŃi din cadrul regiei;  

- recuperarea creanŃelor de la consumatorii casnici, agenŃii 

economici industriali şi bugetari pentru asigurarea resurselor 

financiare ale regiei;  

- conceperea şi realizarea politicii de personal, încadrarea, 

salarizarea, gestionarea personalului, nevoile de perfecŃionare 

profesională şi protecŃia socială a salariaŃilor din cadrul regiei;  

- asigurarea activităŃii funcŃionale şi de concepŃie în domeniul 

organizării muncii şi normării;  

- asigurarea activităŃii de formare, perfecŃionare şi instruire 

profesională a personalului regiei;  

- asigurarea activităŃii de formare, perfecŃionare şi instruire 

personală a terŃilor solicitanŃi prin cursuri de calificare şi 

specializare specifice, ca furnizor de instruire acreditat conform 

OG nr. 129/2000, republicată;  

- apărarea drepturilor şi intereselor regiei în raporturile acesteia 

cu autorităŃile publice, instituŃiile de orice natură, precum şi cu 

orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;  



 145

- asigurarea respectării reglementărilor legale în vigoare 

privitoare la efectuarea şi exercitarea auditului public intern;  

- elaborarea politicii proprii de prevenire a accidentelor de muncă 

şi a îmbolnăvirilor profesionale, inclusiv implementarea sistemului 

de management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă;  

- asigurarea realizării serviciului de pază; 

- realizarea activităŃii de ITP; 

- realizarea actlvităŃii de serviciu auto; 

 

CAPITOLUL 4 

Art. 7 (1) ATRIBUłIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAłIE, 

DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTORULUI GENERAL 

ADJUNCT, CONSILIERILOR, COMITETULUI DE DIRECłIE ŞI 

CONSILIULUI TEHNICO ECONOMIC 

 A. AtribuŃiile Consiliului de AdministraŃie  

- analizarea şi însuşirea strategiei pe termen lung şi mediu în 

toate domeniile de activitate ale regiei, în scopul realizării în 

condiŃii de calitate şi eficienŃă a obiectivelor, pe care o supune 

aprobării CGMB;  

- analizarea şi aprobarea modificărilor privind structura 

organizatorică, regulamentul de organizare şi funcŃionare;  

- analizarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

regiei;  

- analizarea şi aprobarea bilanŃului contabil cu anexele sale, 

raportul de gestiune şi raporlul de audit, pentru exerciŃiul financiar 

încheiat;  
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- aprobarea şi aducerea la cunoştinŃa C.G.M.B. a raportului anual 

asupra activităŃii desfăşurate de regie;  

- analizarea propunerilor de modificare a tarifelor de energiei 

termice;  

- aprobarea tarifelor pentru alte prestări de servicii;  

- aprobarea contractării de împrumuturi bancare, rambursabile 

sau  

nerambursabile;  

- analizarea şi aprobarea propunerilor privind volumul investiŃiilor 

din surse proprii, de la buget şi din alte fonduri atrase;  

- analizarea modului de îndeplinire. a dispoziŃiilor legale privind 

protecŃia mediului şi dispunerea eventualelor măsuri ce se impun  

- aprobarea casării mijloacelor fixe în condiŃiile legii şi declasării 

obiectelor de inventar 

- analizarea rezultatelor verificărilor efectuate de către Curtea de 

Conturi sau alte organisme de control 

- aprobarea contractelor de asociere ale regiei cu alŃii agenŃi 

economici 

 B. AtribuŃiile Directorului General  

- conducerea nemijlocită şi efectivă a intregii activităŃi a regiei; 

- îndeplinirea altor prerogative încredinŃate de Consiliul de 

AdministraŃie al regiei, de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz sau prevăzute de lege; 

- încheierea actelor juridice în numele şi pe seama regiei conform 

legii;  

- asigurarea selectării, angajarea şi concedierea personalului 
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salariat, cu respectarea prevederilor legislaŃiei muncii şi a 

Contractului Colectiv de Muncă; 

- numirea şi eliberarea din funcŃie a directorilor şi a personalului 

cu funcŃii de conducere la nivelul compartimentelor;  

- negocierea Contractului Colectiv de Muncă şi a contractelor 

individuale de muncă;  

- reprezentarea regiei în relaŃiile cu terŃe persoane fizice sau 

juridice;  

- aprobarea prin dispoziŃie a repartizării posturilor în statul de 

funcŃii;  

- aprobarea programului anual al achiziŃiilor publice;  

- monitorizarea şi controlul derulării programului de investiŃii;  

- coordonarea implementării sistemului integrat de management 

al calităŃii şi mediu şi îmbunătăŃirii continue a acestuia;  

- aprobarea studiilor şi prognozelor pentru dezvoltarea în 

perspectivă a activităŃilor regiei;  

- stabillirea politicilor referitoare la calitate, identificarea 

obiectivelor calităŃii, conducerea analizelor efectuate în domeniu;  

 C. AtribuŃiile Directorului General Adjunct  

- exercitarea permanentă sau temporară, prin delegarea 

competenŃelor conform legii a atribuŃiilor specifice specialităŃii 

sale stabilite prin dispoziŃii ale Directorului General;  

- executarea oricăror altor dispoziŃii date de Directorul General în 

scopul realizării obiectului de activitate al regiei;  

- exercitarea atribuŃiilor de conducere în scopul asigurării 

echilibrului între funcŃiunile regiei; 
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 Exploatare şi MentenanŃă, Comercial, Dezvoltare 

Tehnologică;  

- Gestionarea eficientă a resurselor umane, tehnice, materiale, 

financiare şi informaŃionale în concordanŃă cu obiectivele regiei;  

- Reprezentarea regiei, în limita responsabilităŃilor acordate, în 

relaŃiile cu sindicatele, cu autorităŃile publice locale şi centrale, cu 

furnizorii, cu managementul altor firme;  

- urmăreste aplicarea prevederilor sistemului de Management al 

CalităŃii în privinta asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- participă la negocierea Contractului. Colectiv de Muncă.  

- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini dispuse de Directorul 

General, în Iimitele respectării legii 

 D. AtribuŃiile Consilierilor  

- ActivităŃi suport de consultanŃă a managementului în domeniile  

producerii, transporlului, distribuŃiei energiei termice, pe probleme 

tehnice, economice, de personal şi administrative, precum şi 

pentru implementarea de soluŃii noi.  

 E. AtribuŃiile Comitetului de DirecŃie  

a) Analizarea şi dezbaterea următoarelor documente:  

- structura organizatorică a regiei, detaliată până ,Ia nivelul 

colectivelor de muncă specializate, urmărind minimizarea 

cheltuielilor cu personalul;  

- proiectul programului de activitate al regiei privind prestările de 

servicii, lucrările de investiŃii, modernizare şi dotare, asigurarea 

resurselor materiale, umane şi financiare, întreŃinerea şi 

repararea mijloacelor din dotare, etc.;  
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- regulamentele de exploatare, întreŃinere şi reparaŃii privind 

instalaŃiile din cadrul regiei;  

- proiectele programelor cu caracter deosebit privind siguranŃa în 

exploatare, pregătirile de iarnă şi altele asemenea;  

- proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei;  

- proiectele de strategii, politici, studii şi programe privind 

conducerea şi dezvoltarea activităŃilor regiei;  

- normele de consum de materii prime, materiale, combustibili şi 

energie;  

- propunerile de premiere a salariaŃilor, făcute de şefii ierarhici şi 

înaintale la conducerea regiei;  

- alte proiecte de documente pe care Directorul General hotărăşte 

ca, înainte de aprobare, să fie analizate de Comitetul de DirecŃie;  

b) analizarea şi stabilirea măsurilor de reglementare în cel mai 

scurt timp a situaŃiilor deosebite apărute în producerea şi 

distribuŃia energiei termice (avarii în sistem).  

c) pregătirea raportului anual de activitate al regiei.  

 F. AtribuŃiile Consiliului Tehnico-Economic  

-efectuarea analizei complexe, pe faze de proiectare, avizarea şi 

prezentarea Directorului General a concluziilor şi propunerilor 

asupra următoarelor documente şi documentaŃii:  

- teme de proiectare;  

- teme program şi note de analiză pentru studii şi cercetări în 

vederea introducerii tehnologiilor moderne în activitatea RADET;  

- studii de prefezabilitate pentru lucrări de investiŃii;  

- studii de fezabilitate pentru lucrări de investiŃii şi reparaŃii; 

proiecte tehnice;  

- detalii de execuŃie;  
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- caiete de sarcini;  

- orice alte documentaŃii impuse de activitatea curentă, care 

necesită o analiză tehnico-economică de specialitate;  

- soluŃii tehnice ce urmează a fi implementate în vederea punerii 

în practică a strategiei tehnice de dezvoltare a RADET;  

- verificarea respectării legislaŃiei în vigoare privind conŃinutul 

documentaŃiilor analizate;  

- avizarea şi transmiterea către CGMB a documentaŃiilor tehnice 

pe faze de proiectare în vederea obŃinerii aprobărilor necesare 

pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii;  

- analizarea şi avizarea în vederea aprobării de către Directorul 

General, a măsurilor şi soluŃiilor propuse de către proiectanŃi 

şi/sau Serviciul Tehnic pentru rezolvarea problemelor tehnice şi 

cerinŃelor semnalate de zonele de activitate ale regiei (Divizii, 

SecŃii, Servicii);  

- acordarea de asistenŃă/consultanŃă proiectanŃilor sau 

elaboratorilor documentaŃiilor supuse analizei;  

- analizarea şi avizarea în vederea aprobării Programului Anual 

de Proiecte elaborat pe baza analizei situaŃiei existente şi a 

criteriilor de prioritate a investiŃiilor. 

 

CAPITOLUL 5 

 Art. 8. ATRIBUłIILE DIRECłIILOR ŞI COMPARTI-

MENTELOR FUNCłIONALE ŞI OPERAłIONALE  

 A. AtribuŃiile DirecŃiei Juridic, Recuperare CreanŃe şi 

Executare Silită 

 A.1 Juridic  
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- apărarea drepturilor şi intereselor patrimoniale ale regiei în faŃa 

instanŃelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi în faŃa 

oricăror organe ale puterii sau administraŃiei de stat în  baza 

delegaŃiei date de directorul general al regiei; 

- întocmirea, sub semnături autorizate a tuturor actelelor de 

procedură şi documentelor necesare, în vederea susŃinerii şi 

dovedirii punctului de vedere şi respectiv intereselor regiei în faŃa 

organelor jurisdicŃionale;  

- formularea acŃiunilor, întâmpinărilor, memoriilor, notelor de 

concluzii şi căilor de atac şi susŃinere a intereselor Regiei în faŃa 

tuturor organelor de jurisdicŃie şi sub semnătura Directorului 

General al regiei;  

- reprezentarea intereselor regiei în raporturile cu persoanele 

juridice şi fizice (din exteriorul şi din cadrul regiei), pe baza 

delegaŃiei date de Directorul General;  

- informarea Directorului General al regiei asupra rezultatelor 

acŃiunilor de recuperare a prejudiciilor aduse regiei în cauzele 

aflate în faza de executare silită, potrivit legii;   

- participarea la concilieri, atunci când Directorul General 

consideră că este necesar, precum şi la acŃiuni care necesită 

cunoaşterea şi interpretarea unor dispoziŃii legale;  

- întocmirea sau participarea la întocmirea proiectelor de hotărâri 

şi decizii ce vor fi emise de Directorul General şi/sau cu 

persoanele din conducere ale regiei, urmărind asigurarea 

legalităŃii;  

- participarea la întocmirea documentelor referitoare la forma 
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juridică a regiei şi colaborarea cu serviciile interesate din cadrul 

acesteia pentru cuprinderea aspectelor juridice la întocmirea sau 

modificarea actelor administrative specifice regiei (ordine, 

instrucŃiuni, regulamente; de organizare şi funcŃionare, 

regulamente de ordine interioară, fişe de post, contract colectiv 

de muncă, etc.);  

- informarea periodică a personalului privind modificările/ 

completările în legislaŃia muncii, precum şi acordarea de 

asistenŃă de specialitate persoanelor din conducere şi serviciilor 

din structura organizatorică a RADET, în problemele care 

reprezintă activitatea RADET precum şi salariaŃilor RADET în 

legătura cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea 

contractului de muncă, atunci când se solicită aceasta;  

- rezolvarea, la solicitarea Directorului General a altor lucrări cu 

caracter juridic, care au legătură cu activitatea regiei;  

- introducerea acŃiunilor regiei pentru punerea în executare silită a 

hotărârilor judecătoreşti definitive şi investite cu formula 

executorie, în conformitate cu normele Codului de Procedură 

Civilă şi legislaŃia în vigoare;  

- întocmirea referatelor de trecere pe costuri a sumelor prescrise, 

acelor pierdute prin hotărâre a instanŃei şi a celor pentru care nu 

există căi de recuperare. ; 

 A.2 Recuperare CreanŃe şi Executare Silită  

- introducerea acŃiunilor regiei pentru chemarea în judecată a 

beneficiarilor de energie termică, în conformitate cu normele 

Codului de Procedură Civilă şi legislaŃia în vigoare; 
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- asigurarea evidenŃei în sold a documentelor pentru care au fost 

iniŃiate acŃiuni pentru chemarea în judecată şi a celor pentru care 

au fost obŃinute hotărâri judecatoreşti investite cu formula 

executorie;  

- asigurarea evidenŃei în sold a cheltuielilor de judecată;  

- urmărirea încasării creanŃelor din titIuri executorii;  

- participarea la efectuarea de expertize şi formularea 

obiecŃiunilor la raportul de expertiză, după caz, în cauzele depuse 

spre soluŃionare la instanŃele judecătoreşti;  

- încheierea şi urmărirea angajamentelor de plată cu clienŃii 

debitori care se prezintă la conciliere;  

- instrumentarea dosarelor în vederea introducerii acŃiunilor în 

instanŃă pentru cŃienŃii debitori, prin adiŃionarea pieselor 

necesare, pe baza documentelor primite de la compartimentele 

funcŃionale şi a exploatării aplicaŃiilor informatice suport;  

- introducerea acŃiunilor regiei pentru punerea în executare silită a 

hotărârilor judecătoreşti definitive şi investite cu formulă 

executorie în conformitate cu normele Codului de Procedură 

Civilă şi legislaŃia în vigoare;  

- întocmirea referatelor de trecere pe costuri a sumelor prescrise, 

a celor pierdute prin hotărâre a instanŃei şi a celor pentru care nu 

există căi de recuperare; 

- prezentarea periodică a rapoartelor şi informărilor Directorului 

General privind stadiul recuperării creanŃelor;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 
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regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară; 

- aplicarea prevederilor sitemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃii desfăşurate; 

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI; 

 B. AtribuŃiile Serviciului Resurse Umane şi Organizarea 

Muncii 

 B.a Resurse Umane 

- realizarea proceselor de recrutare şi selecŃie a personalului 

pentru ocuparea posturilor libere; 

- realizarea lucrărilor şi documentelor de angajare, schimbare a 

locului de muncă, încetarea contractului de muncă, calcularea 

vechimii, conform prevederilor legale;  

- formarea, completarea şi gestionarea dosarelor de personal 

asigurând confidenŃialitatea datelor documentelor din dosare;  

- gestionarea şi completarea carnetelor de muncă ale salariaŃilor 

regiei; 

- asigurarea evidenŃei personalului;  

- actualizarea bazei de date în domeniul resurselor umane; 

- completarea registrului de evidenŃă a personalului;  

- eliberarea de adeverinŃe, copii carnete de muncă, legitimaŃii de 

serviciu, etc.; 

- formarea dosarelor de personal în vederea pensionării 

salariaŃilor organizaŃiei şi depunerea lor la casele de pensii 

teritoriale, după caz;  

- elaborarea de propuneri privind previzionarea şi planificarea 
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resurselor umane în corelare cu strategia de dezvoltare a regiei;  

- asigurarea consultanŃei şi asistenŃei conducerii compartimentelor 

regiei în domeniul resurselor umane;  

- asigurarea de consultanŃă salariaŃilor în domeniul resurselor 

umane; 

- întocmirea de rapoarte în domeniul resurselor umane;  

- întocmirea proiectului statului de funcŃii în concordanŃă cu 

structura organizatorică, cu numărul de posturi aprobat, 

necesarul de personal şi prevederile Contractului Colectiv de 

Muncă;  

- elaborarea, actualizarea procedurilor operaŃionale în domeniul 

resurselor umane;  

- participarea la elaborarea sistemului de recompense pentru 

posturile şi salariaŃii organizaŃiei;  

- elaborarea, actualizarea grilei de salarii;  

- urmărirea respectării aplicării grilei de salarii în vigoare;  

- întocmirea situaŃiilor lunare a cheltuielilor de personal realizate 

pe baza informaŃiilor DirecŃiei Economice;  

- efectuarea analizei sociaIe, a dialogului social în cadrul 

organizaŃiei; identificarea revendicărilor implicite sau explicite ale 

salariaŃilor, aspiraŃiile acestora în scopul reflectării în strategia 

organizaŃiei;  

- investigarea prin metode specifice a nivelului de satisfacŃie în 

muncă al angajaŃilor precum şi a gradului de motivare;  

- participarea la elaborarea unor metode de creştere a satisfacŃiei 

şi a motivării în muncă a salariaŃilor; 
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- propunerea de soluŃii pentru optimizarea relaŃiilor de muncă 

- realizarea de consiliere şi reorientare profesională a salariaŃilor 

care nu mai corespund din punct de vedere al stării de sănătate 

cerinŃelor postului sau care nu mai corespund noilor cerinŃe 

impuse de modernizarea unui loc de muncă; 

- participarea la elaborarea, actualizarea Contractului Colectiv de 

Muncă şi a Regulamentului Intern;  

 B.b. Organizarea Muncii 

- elaborarea, actualizarea organigramei şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a regiei şi supunerea, spre aprobare a 

acestora;  

- elaborarea şi aprobarea normelor unitare de structură;  

- elaborarea şi actualizarea procedurilor operaŃionale în domeniul 

organizării şi normării muncii, conform sistemului 

managementului calităŃii;  

- asigurarea consultanŃei în analiza posturilor şi elaborarea fişelor 

de post; 

- gestionarea fişelor de post;  

- elaborarea şi actualizarea Nomenclatorului posturilor regiei, în 

conformitate cu Clasificarea OcupaŃiilor din România;  

- elaborarea, actualizarea, aprobarea normelor de muncă şi a 

normativelor de personal; urmărirea modului de aplicare al 

acestora;  

- asigurarea determinării şi aprobării necesarului de personal;  

- realizarea şi actualizarea evaluării posturilor;  

- participarea la elaborarea, actualizarea Contractului Colectiv de 
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Muncă şi a Regulamentului Intern;  

- propunerea măsurilor pentru organizarea muncii (producŃie, 

activităŃi conexe, activităŃi funcŃionale); a timpului de muncă, a 

repausurilor periodice, concediilor, condiŃiilor de muncă, locurilor 

de muncă în condiŃii deosebite;  

- elaborarea studiilor, programelor şi proiectelor privind:  

- desfăşurarea proceselor de producŃie şi de muncă în cadrul 

secŃiilor, sectoarelor şi formaŃiilor de lucru;  

- organizarea ergonomică a locurilor de muncă şi a formaŃiilor de 

lucru; 

- calitatea metodelor de muncă practicate în cadrul proceselor 

tehnologice, în depozite şi în transporturile interne;  

- calitatea normelor de muncă practicate în cadrul regiei, 

concordanŃă între condiŃiile tehnice şi organizatorice cu cele 

avute în vedere la elaborarea 'normelor de muncă;  

- întocmirea procedurilor şi instrucŃiunilor de lucru necesare 

pentru realizarea lucrărilor (sarcinilor) ce revin salariaŃilor pe 

locurile lor de muncă;  

- creşterea productivităŃii muncii prin măsuri de perfecŃionare a 

organizării şi normării muncii.  

- îndeplinirea oricăror alte atribuŃii în domeniul organizării şi 

normării muncii;  

- elaborarea proiectului privind sistemul de salarizare specific 

activităŃilor organizaŃiei;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 
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regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 B.1 AtribuŃiile Centrului de Formare Profesională  

- elaborarea şi actualizarea procedurilor operaŃionale în domeniul 

formării profesionale;  

- elaborarea şi realizarea planului formării profesionale pentru 

salariaŃii organizaŃiei;  

- stabilirea formelor de pregătire, perfecŃionare şi instruire 

profesională în funcŃie de cerinŃele activităŃilor organizaŃiei şi de 

rezultatele evaluării performanŃelor profesionaIe 

- evluarea programelor de formare, perfecŃionare şi instruire 

profesională, întocmirea rapoartelor de analiză;  

- asigurarea realizării programelor de integrare a salariaŃilor;  

- asigurarea dezvoltării personalului Ńinând seama de 

performanŃele şi potenŃialul profesional şi comportamental al 

angajaŃilor;  

- întocmirea curriculei pentru fiecare program/curs intern, urmând 

ca aceasta să asigure creşterea competenŃei profesionale şi 

mărirea performanŃelor;  

- asigurarea desfăşurării programelor de formare profesională 

aprobat cu furnizori interni sau externi;  

- asigurarea realizării programelor de instruire pentru terŃe 

persoane fizice sau juridice, conform OG nr. 129/2000 
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republicate;  

- întocmirea documentaŃiei de specialitate în vederea participării 

la selecŃia de oferte/licitaŃii privind furnizarea serviciilor de 

formare profesională pentru cursurile autorizate;  

- asigurarea contractării serviciilor de instruire cu beneficiarii sau 

furnizorii selectaŃi;  

- propunerea de tarife pentru cursurile de pregătire furnizate de 

regie;  

- gestionarea documentelor de absolvire cu regim special;  

- monitorizarea desfăşurării cursurilor şi soluŃionării oricăror 

probleme apărute pe parcurs;  

- recepŃionarea cursurilor în derulare în vederea efectuării plăŃilor;  

- întocmirea actelor adiŃionale la contractul individual de muncă, 

contractele de formare profesională;  

- încasarea şi predarea zilnică casieriilor regiei a contravalorii 

cursurilor pentru terŃi;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei, şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii aclivităŃilor desfăşurate; 

- aplicarea prevederilor normelor de protectia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI;  

 C. AtribuŃiile Serviciului Managementul CalităŃii şi Mediu  

- participarea directă la elaborarea politicii calităŃii în cadrul regiei;  

- perfecŃionarea şi formarea personalului în domeniul sistemului 
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de management al calităŃii;  

- crearea, implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea continuă a 

Sistemului de Management al CalităŃii în cadrul regiei;  

- efectuarea de audit privind Sistemul de Management al CalităŃii 

în cadrul regiei, cât şi la furnizori şi elaborarea programelor de 

audit intern pe care Ie înaintează spre aprobare Directorului 

General al regiei;  

- identificarea neconformităŃilor privind Sistemul de Management 

al CalităŃii, precum şi la urmărirea modului de rezolvare al 

acestora;  

- sprijinirea activităŃii reprezentantului managementului calităŃii 

privind analizarea modului în care compartimentele, sectoarele 

regiei, implicate în asigurarea şi realizarea serviciilor îşi duc la 

îndeplinire sarcinile pe care Ie au cu privire la atingerea 

obiectivelor Sistemului de Management al CalităŃii.  

- elaborarea Manualului de Mediu;  

- elaborarea de proceduri în conformitate cu legislaŃia şi cerinŃele 

în domeniu; 

- elaborarea de proceduri şi instructiuni operationale specifice 

RADET;  

- difuzarea şi implementarea documentaŃiilor specifice protecŃiei 

mediului; 

- verificarea programată şi neprogramată, prin audituri, a nivelului 

de implementare;  

- efectuarea de acŃiuni corective şi preventive care să conducă la 

îmbunătăŃirea activităŃii în domeniul protecŃiei mediului;  
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- întocmirea documentaŃiilor pentru obŃinerea avizelor/autorizaŃiilor 

de mediu sau pentru reactualizarea acestora la expirarea 

termenelor de valabilitate pentru întreaga activitate a regiei, în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare privind protecŃia mediului, 

transmiterea acestora către cei implicaŃi şi verificarea respectării 

condiŃiilor impuse de acestea;  

- monitorizarea datelor privind mediul din buletinele de analiză 

efectuate cu aparatură proprie sau/şi firme abilitate, verificarea 

rezultatelor pentru încadrarea în Iimitele permise;  

- evaluarea impactului asupra mediului prin studiu de impact şi 

bilanŃ de mediu;  

- participarea cu organismele abilitate, la controalele privind 

respectarea legislaŃiei referitoare la mediu şi gestionarea 

deşeurilor în unităŃile regiei, primirea procesului verbal de control, 

informarea conducerii regiei asupra concluziilor şi măsurilor care 

se impun;  

- întocmirea planurilor de prevenire a poluării accidentale precum 

şi a planurilor pentru situaŃii de urgenŃă;  

- întocmirea planului de gestiune a deşeurilor în conformitate cu 

legislaŃia de protecŃia mediului în vigoare;  

- desemnarea responsabililor pentru protecŃia mediului şi 

gestiunea deşeurilor în cadrul RADET;  

- instruirea proprie şi internă a angajaŃilor implicaŃi în domeniul 

protecŃiei mediului din RADET;  

- întocmirea şi transmiterea periodică a rapoartelor de activitate 

privind condiŃiile de mediu şi gestionare a deşeurilor;  
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- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 D. AtribuŃiile Serviciului Securitate şi Sănătate în Muncă 

- asigurarea informării şi instruirii personalului în probleme de 

protecŃie şi igienă a muncii şi de prevenire a incendiilor, prin cele 

trei forme de instructaje (introductiv general, periodic şi la locul de 

muncă);  

- evaluarea prin teste a cunoştinŃelor dobândite în procesul de 

instruire;  

- să participe şi să-şi dea avizul la angajarea personalului, 

respectiv la modul în care acesta corespunde cerinŃelor de 

securitate;  

- îndrumarea conducătorilor locurilor de muncă privind modul de 

organizare şi aplicare a legislaŃiei de protecŃie a muncii, medicina 

muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecŃia mediului;  

- evaluarea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesională, 

poluare a mediului şi incendiu la locurile de muncă, precum şi 

reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de 

muncă şi propunerea măsurilor de prevenire corespunzătoare ce 

vor fi cuprinse în programul anual de măsuri de protecŃia muncii, 

prevenirea poluării mediului şi prevenirea incendiilor, cu sprijinul 

instituŃiilor de specialitate.  

- evaluarea periodică prin control medical şi verificarea 
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aptitudinilor psihoprofesionale dacă personalul corespunde 

sarcinii de muncă pe care o execută;  

- Ńinerea evidenŃei accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 

profesionale;  

- avizarea dotării personalului cu mijloace de protecŃie individuale 

şi participarea Ia recepŃia mijloacelor de protecŃie colectivă;  

- elaborarea documentelor de autoritate ale angajatorului privind: 

protecŃia muncii, medicina muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor şi protecŃia mediului;  

1. dispoziŃii de numire a comisiilor pentru:  

- cercetare accidente şi incidente periculoase;  

- testare pentru autorizare electricieni;  

- testare pentru autorizare macaragii şi legători de sarcină; .  

- testarea anuală a conducătorilor locurilor de muncă şi a 

executanŃilor pe meserii 

2. proceduri generale privind aplicarea legislaŃiei în vigoare  

3. instrucŃiuni generale pentru aplicarea normelor generale şi 

specifice;  

4. lista cuprinzând punctele vitale, vulnerabile în producerea unei 

avarii tehnice responsabilă de accident de muncă, îmbolnăvire 

profesională, incendiu sau poluare a mediului;  

5. lista locurilor de muncă în condiŃii deosebite;  

6. lista cu substanŃe toxice, inflamabile, explozive care sunt 

folosite în procesul tehnologic de exploatare, întreŃinere şi 

reparaŃii;  

7. normativul intern de echipament individual de protecŃie şi de 
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lucru pentru fiecare loc de muncă/sector de activitate;  

8. normativul intern de alimentaŃie suplimentară de protecŃie 

pentru creşterea rezistenŃei organismului;  

9. normativul intern de materiale igienico sanitare;  

- elaborarea rapoartelor de audit intern privind: securitatea, 

sănătatea muncii.  

- întocmirea corespondenŃei către organismele care efectuează 

control sau ancheta privind securitatea, sănătatea muncii 

mediului şi protecŃia.  

- elaborarea contestaŃiilor în situaŃia sancŃiunilor contravenŃionale 

privind nerespectarea legislaŃiei de securitate şi sănătate a muncii  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 E. AtribuŃiile Serviciului Audit Intern   

- elaborarea normelor metodologice specifice, cu avizul DirecŃiei 

Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;  

- elaborarea planului anual de audit public intern; proiectul 

planului de audit public intern va fi elaborat pe baza evaluării 

riscului asociat diferitelor structuri, activităŃi, planuri, 

programe/proiecte sau operaŃiuni, precum şi prin preluarea 

sugestiilor Directorului General RADET, prin consultarea 



 165

organelor abilitate din Primăria Municipiului Bucureşti şi Ńinând 

seama de recomandările CurŃii de Conturi. Proiectul planului 

anual de audit public intern se aprobă de către Directorul General 

al RADET;  

- efectuarea activităŃii de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale regiei sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate; 

- informarea DirecŃiei Audit din Primăria Municipiului Bucureşti 

despre recomandările neînsuşite de către Directorul General al 

RADET, precum şi despre consecinŃele acestora  

- raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃile sale de audit;  

- elaborarea raportului anual al activităŃii de audit public intern;  

- în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii 

raportează imediat conducătorului entităŃii publice şi structurii de 

control intern abilitate;  

- respectarea normelor, instrucŃiunilor şi Codului de etică al 

auditorului intern;  

- efectuarea auditurilor de regularitate, de performanŃă şi de 

sistem, conform legii;  

- auditul public intern se va exercita asupra tuturor activităŃilor 

desfăşurate de RADET, cu privire la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. 

Serviciul Audit Intern va audita, cel putin o dată la 3 ani, fără a se 

limita la acestea, următoarele:  

 - angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau 

indirect obligaŃii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;  
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 - plăŃile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv 

din fondurile comunitare;  

 - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri 

din domeniul privat al statului sau al unităŃilor administrativ-

teritoriale;  

 - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 

statului; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  

 - sistemul de luare a deciziilor;  

 - sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate 

unor astfel de sisteme;  

 - sistemele informatice 

- desfăşurarea de audituri la solicitarea expresă a Directorului 

General al regiei, aceste audituri cu caracter excepŃional nefiind 

cuprinse în planul de audit public intern;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 F. AtribuŃiile Serviciuluui AchiziŃii Publice, Administrare 

Contracte 

 F.1. AchiziŃii Publice 

- elaborarea programului annual al achiziŃiilor publice, pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor communicate de celelalte 

compartimente din cadrul autorităŃii contractante 
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- operarea modificărilor sau  completările ulterioare în programul 

anual al achiziŃiilor publice, în scopul acoperirii unor necesităŃi ce 

nu au fost cuprinse iniŃial în programul anual;  

- elaborarea notelor justificative în toate situaŃiile în care 

procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât 

una dintre cele prevăzute la art. 20, alin (1) din OUG34/2006 sau, 

în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251, alin(1) din 

OUG 34/2006;  

- nominalizarea membrilor ce se vor constitui în comisiile de 

evaluare desemnate pentru atribuirea fiecărui contract de 

achiziŃie publică în parte;  

- elaborarea sau, după caz, coordonarea activităŃii de elaborare a 

documentaŃiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de 

soluŃii, a documentaŃiei de concurs;  

- elaborarea notelor justificative care se ataşează la dosarul 

achiziŃiei publice, în scopul stabilirii cerinŃelor minime de calificare 

referitoare la situaŃia economică şi financiară ori la capacitatea 

tehnică şi/sau profesională;  

- elaborarea notelor justificative care se ataşează la dosarul 

achiziŃiei publice, în scopul stabilirii criteriilor de atribuire ce vor fi 

introduse în documentaŃia de atribuire;  

- îndeplinirea obligaŃiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt 

acestea prevăzute de ordonanŃa de urgenŃă;  

- aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;  

- informarea tuturor ofertanŃilor în legătură cu rezultatul aplicării 

procedurilor de atribuire;  
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- constituirea şi păstrarea dosarului achiziŃiei publice;  

- celelalte compartimente ale autorităŃii contractante au obligaŃia 

de a sprijini activitatea compartimentului de achiziŃii publice, în 

funcŃie de specificul documentaŃiei de atribuire şi de 

complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în 

contextul aplicării procedurii de atribuire;  

- încheierea contractului de achiziŃie publică sau a acordului 

cadru şi transmiterea acestuia către compartimentele 

responsabile cu derularea şi urmărirea respectivelor contracte;  

- transmiterea către Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice a unui raport anual privind 

contractele atribuite în anul anterior;  

- desfăşurarea activităŃilor referitoare la gestionarea procesului de 

soluŃionare a contestaŃiilor formulate în baza art. 225/ OUG 34 - 

2006 .  

 F.2 Administrare Contracte  

 F. 2.1 Contracte de achiziŃii produse  

- urmărirea şi actualizarea contractelor şi comenzilor de produse; 

- monitorizarea comenzilor şi livrărilor de bunuri conform 

prevederilor contractuale 

- redactarea şi urmărirea corespondenŃei cu furnizorii, cu 

compartimentele RADET şi autorităŃile implicate în derularea 

contractelor de furnizare; 

- actualizarea listei de cantităŃi aferentă contractelor ca urmare a 

situaŃiei din teren;  

- întocmirea referatelor pentru achiziŃia de cantităŃi suplimentare 
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şi /sau actele adiŃionale la contract;  

- urmărirea producerii riscurilor în derularea contractului;  

- pregătirea graficului de livrări lunar sau după necesitate şi emite 

comenzi de livrare;  

- pregătirea documentaŃiei aferentă şi solicită compartimentelor 

responsabile actualizarea fluxului de numerar pentru livrarea 

produselor conform graficului de eşalonare a plăŃilor contractelor;  

- avizarea anexei la facturile de Iivrare, ce reprezintă 

contravaloarea prestaŃiilor efectuate conform prevederilor 

contractuale;  

- verificarea şi confirmarea situaŃiilor de plată pe baza preŃurilor 

unitare din oferte şi admise la decontare.  

 F.2.2. Contracte de achiziŃii lucrări   

- urmărirea şi actualizarea derularea contractului de lucrări; 

- urmărirea producerii riscurilor în derularea contractelor;  

- urmărirea şi analizarea modului de utilizare a resurselor, 

schimbările şi costurile survenite în legătură cu contractul;  

- redactarea referatelelor necesare pentru achiziŃionarea de 

lucrări suplimentare şi/sau acte adiŃionale la contracte;  

- urmărirea şi evidenŃa dispoziŃiilor de şantier pentru încadrarea în 

valoarea aprobată prin devizul general al lucrării;  

- verificarea şi confirmarea din punct de vedere valoric situaŃiile 

de plată aferente decontărilor corespunzătoare lucrărilor 

executate, pe baza preŃurilor unitare din oferte;  

- avizarea facturilor de plată corespunzătoare stadiilor fizice 

realizate.  
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- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară.  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 F.2.3 Contracte de achiziŃii servicii  

- urmărirea şi actualizarea derulării contractelor şi comenzilor de 

servicii;  

- monitorizarea comenzilor şi livrărilor de servicii conform 

prevederilor contractuale; 

- redactarea şi urmărirea corespondenŃei cu furnizorii, cu 

compartimentele RADET şi autorităŃile impllcate în derularea 

contractelor de furnizare;  

- actualizarea Iistei de cantităŃi aferentă contractelor ca urmare a 

situaŃiei din teren;  

- întocmirea referatelor pentru achiziŃia de servicii şi/sau actele 

adiŃionale la contract;  

- urmărirea producerii riscurilor în derularea contractului;  

- pregătirea documentaŃiei aferentă şi solicită compartimentelor 

responsabile actualizarea fluxului de numerar pentru livrarea 

serviciilor conform graficului de eşalonare a plăŃilor contractelor;  

- avizarea anexei la facturile de Iivrare, ce reprezintă 

contravaloarea prestaŃiilor efectuate conform prevederilor 

contractuale;  
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- verificarea şi confirmarea situaŃiilor de plată pe baza preŃurilor 

unitare din oferte şi admise la decontare.  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 G. AtribuŃiile Serviciului Control Financiar Gestiune şi 

Tehnic 

 G.1 Control Financiar de Gestiune   

- elaborarea programului de activitate anual, desfăşurat pe 

trimestre şi a programelor de activitate trimestriale, urmărirea 

respectării dispoziŃiilor legale cu privire la gestionarea şi 

gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti; 

- inventarierea gestiunilor totalitate sau prin sondaj, în raport de 

volumul, valoarea şi natura bunurilor, a tentaŃiilor şi posibilităŃilor 

de sustrageri, condiŃiilor de păstrare şi gestionare, precum şi a 

frecvenŃei abaterilor constatate, prin cuprinderea unui număr 

reprezentativ de repere şi documente care să permită obŃinerea 

unor concluzii temeinice asupra respectării aetelor normative din 

domeniul financiar - contabil şi gestionar;  

- verificarea modului de recuperare a debitelor de la asociaŃiile de 

locatari/proprietari şi agenŃii economici conform metodologiei 

specifice de control; 
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- efectuarea verificării asupra mijloacelor fixe casate şi 

valorificarea superioară a bunurilor rezultate din casare;  

- efectuarea inventarierii mijloacelor fixe existente în cadrul 

secŃiilor şi diviziilor;  

- verificarea modului de întocmire şi circulaŃie a documentelor 

primare şi de conducerea a evidenŃelor tehnico-operativă şi 

contabilă;  

- efectuarea controlului cel puŃin o dată pe an, cu excepŃia 

unităŃilor şi gestiunilor materiale reduse la care controlul se poate 

face la doi ani şi extinderea acestuia asupra întregii perioade în 

care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a pagubelor şi 

de tragere la răspundere a persoanelor vinovate;  

- consemnarea constatărilor, în urma controalelor efectuate, în 

procese-verbale sau note de constatare, cu indicarea prevederilor 

legale încălcate şi stabilirea exactă a consecinŃelor economice, 

financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi 

măsurile luate în timpul controlului şi cele propuse a se lua de 

către conducerea instituŃiei în continuare; 

 G.2. Control Tehnic 

- întocmirea programului de control anual şi a programelor de 

control trimestriale, pe domenii şi obiective pe care le supune 

spre avizare Directorului DirecŃiei Economice şi spre aprobare 

Ditectorului General;  

- stabilirea metodologiei (tematica) de control şi metodele ce 

urmează a fi utilizate în exercitarea controlului;  

- controlul îndeplinirii deciziilor Directorului General, respectării 
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prevederilor Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, 

Regulamentului Intern şi Contractului Colectiv de Muncă, cât şi 

respectarea prevederilor reglementărilor legale în vigoare;  

- urmărirea realizării măsurilor din programul obligatoriu transmis 

de Curtea de Conturi cu ocazia controalelor efectuate şi asigură 

culegerea datelor cerute de toate organele de control abilitate să 

verifice regia;  

- controlul soluŃionării sesizărilor şi reclamaŃiilor adresate 

Directorului General, pentru cazurile dispuse de acesta; 

efectuarea de anchete asupra cazurilor dispuse de Directorul 

General; verificarea în teren cu operativitate a cazurilor sesizate 

sau reclamate în mod repetat şi a celor la care nu s-au dat 

răspunsuri ce nu sunt în concordanŃă cu realitatea;  

- urmărirea, după aprobare a realizării măsurilor dispuse de 

conducerea regiei ca urmare a controlului;  

- controlul asupra modului în care s-au efectuat recuperarea şi 

valorificarea materialelor rezultate din dezafectări, dezmembrări, 

inclusiv lucrări de investiŃii;  

- controlului asupra modului de intervenŃie la avariile din sistemul 

de furnizare a agentului termic şi refacerea pavajelor în urma 

acestor intervenŃii;  

- verificarea activităŃilor de contractare, citire şi facturare a 

producŃiei;  

- verificarea respectării legalităŃii privind achiziŃiile de bunuri, 

servicii şi lucrări, derularea contractelor, recepŃia şi înregistrarea 

lucrărilor;  
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- controlul asupra modului de gospodărire a parcului de maşini şi 

utilaje din dotarea regiei;  

- verificarea modului de încasare a debitelor de la agenŃii 

economici şi asociaŃiile de proprietari, cât şi a măsurilor luate 

pentru recuperarea creanŃelor;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, desfăşurat lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de 

plan ale regiei şi corespunzător comparativ cu realizările pe 

perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 H. AtribuŃiile Serviciului Comunicare RelaŃii cu mass-media, 

RelaŃii cu Publicul 

 H.a. Comunicare, relaŃii cu mass - media  

- asigurarea activităŃii de secretariat pentru conducerea regiei;  

- programarea, participarea şi întocmirea fişelor de contact pentru 

reuniunile de afaceri, la solicitarea conducerii regiei  

- culegerea datelor, pregătirea întocmirea şi transmiterea 

"rapoartelor statistice" şi "ancheta statistică anuală" către serviciul 

de Statistică al Primăriei sectorului 3 şi către Serviciul de 

Statistică al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

- constituirea şi actualizarea bazei de date privind evoluŃia 

elementelor de mediu intern sau extern regiei, care influenŃează 

activităŃile şi rezultatele acesteia; efectuarea de cercetări asupra 
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mediului extern al regiei (furnizori, clienŃii, cadrul legislativ, 

sistemul financiar-bancar, mediul economico-social, etc.); 

identificarea factorilor care influenŃează regia şi sensul influenŃei 

acestora, pe baza cărora stabileşte oportunităŃile şi ameninŃările 

ce vin din acest mediu; 

- elaborarea strategiei generale şi a politicii regiei;  

- elaborarea şi actualizarea programului strategic al regiei şi 

urmărirea realizării acestuia;  

- coordonarea activităŃilor specifice protejării şi consolidării 

imaginii regiei; 

- asigurarea reprezentării regiei în relaŃia cu mass-media, 

organizaŃiile civice, organizaŃiile asociaŃiilor de proprietari/locatari;  

- coordonarea activităŃii de înregistrare, rezolvare şi raportare a 

reclamaŃiilor adresate conducerii regiei sau apărute în mass-

media;  

- analizarea periodică a indicatorilor de performanŃe a procesului 

de sesizări - reclamaŃii;  

- organizarea diverselor acŃiuni mediatice, a condiŃiilor şi 

materialelor necesare desfăşurării acestora, redactarea sintezelor 

sau rapoartelor privind aceste acŃiuni;  

- editarea de materiale informative destinate publicului (pliante, 

fluturaşi de popularizare, informări), ziarului intern Info-RADET şi 

a Buletinului Informativ Economico - Juridic; 

- monitorizarea articolelor ce vizează regia din presă şi alte 

mijloace de comunicare şi editarea zilnică a revistei presei ; 

- analizarea corectitudinii informaŃiilor din mass-media, 
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informarea conducerii şi transmiterea dreptului la replică;  

- soluŃionarea reclamaŃiilor apărute în mass-media cu privire la 

regie;  

- elaborarea de materialale informative pentru instituŃii din mass-

media;  

- cercetarea surselor de informare actuale şi identificarea de noi 

surse de informare pentru lărgirea bazei de date existente 

 H.b. RelaŃii cu Publicul 

- preluarea sesizărilor sosită pe linia telefonică directă (serviciul 

telefonic special) înregistrarea, transmiterea lor spre rezolvare la 

Divizii şi SecŃii, precum şi urmărirea rezolvării şi consemnarea lor 

în evidenŃe;  

- preluarea petiŃiilor prin registratura RADET, înregistrarea lor în 

evidenŃa informatică, transmiterea spre rezolvare factorilor 

responsabili, urmărirea modului de rezolvare, redactare şi 

comunicare către petiŃionari a răspunsurilor;  

- preluarea de la Oficiul pentru ProtecŃia Consumatorului şi de la 

alte oficialităŃi, a sesizărilor şi reclamaŃiilor vizând termoficarea, 

transmiterea lor către factorii responsabili din Regie, urmărirea 

rezolvării lor, redactarea răspunsurilor;  

- organizarea audienŃelor la nivelul conducerii regiei şi asigurarea 

secretariatului;  

- preluarea sesizărilor din audienŃe, înregistrarea lor în evidenŃa 

informatică, transmiterea spre rezolvare factorilor responsabili şi 

urmărirea rezolvării acestora;  

- întocmirea de rapoarte săptămânale, lunare, trimestriale, 
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semestriale şi anuale privind sesizările şi reclamaŃiile primite pe 

toate canalele de comunicare;  

- identificarea şi analizarea canalelor de comunicare între salariaŃi 

şi melodiile decizionale şi crearea unor noi canale de comunicare;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

biroului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 I. AtribuŃiile Biroului Tehnologia InformaŃiei   

- elaborarea de analize - diagnostic ale compartimentelor din 

RADET, în vederea introducerii sistemelor informatice în 

conducerea şi desfăşurarea activităŃilor;  

- studierea pieŃei de produse informatice în scopul de a găsi cele 

mai potrivite produse pentru dezvoltarea sistemului informatic al 

RADET;  

- oferirea tuturor informaŃiilor necesare conducerii pentru 

deschiderea finanŃării, în vederea realizării unei noi aplicaŃii;  

- testarea programelor achiziŃionate împreună cu elaboratorii lor;  

- instruirea utilizatoriilor de programe şi aplicaŃii;  

- urmărirea aplicaŃiilor în exploatare pentru a Ie putea îmbunătăŃi 

pe durata de utilizare a lor;  

- validarea şi introducerea datelor în fişiere şi în bazele de date 

existente, folosind personalul din serviciile tehnice şi funcŃionale, 
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instruit anume;  

- asigurarea protecŃiei datelor prin salvarea lor pe suporturi 

magnetice de siguranŃa şi restaurarea lor în caz de nevoie;  

- elaborarea politicilor de salvare a datelor şi evaluarea costurilor;  

- proiectarea procedurilor de prelucrare a datelor, Ńinând seama 

de restricŃiile pe care le introduc produsele informatice folosite;  

- realizarea prelucrării datelor la cererea utilizatorilor, conform 

unei Iiste de preIucrări şi de priorităŃi stabilită din timp;  

- realizarea prelucrării datelor la termenele stabilite, fără solicitare 

din partea utilizatorului;  

- difuzarea rezultatelor prelucrării datelor, sub formă de ecrane 

sau rapoarte scrise, corespunzător programului de lucru stabilit;  

- asigurarea gestiunii şi administrarea bazelor de date în folosinŃa 

curentă;  

- asigurarea protecŃiei datelor şi accesul autorizat la ele, 

corespunzător nivelurilor de acces existente;  

- realizarea prelucrării statistice a bazelor de date existente, în 

vederea uşurării înŃelegerii evoluŃiei regiei de către manageri;  

- elaborarea planului de întreŃinere a echipamentelor de calcul şi 

comunicaŃii şi asigură logistic îndeplinirea lui;  

- asigurarea întreŃinerii Iiniilor de comunicaŃii proprii şi includerea 

în planul de întreŃinere a echipamentelor auxiliare;  

- realizarea întreŃinerii produselor-program achiziŃionate, prin 

menŃinerea legăturii cu furnizorul şi actualizarea permanentă a 

produselor informatice;  

- studierea pieŃii furnizorilor de bunuri şi servicii pentru a găsi cele 
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mai avantajoase oferte;  

- gestionarea echipamentelor informatice şi instalaŃiilor pe care Ie 

are în evidenŃă;  

- calcularea costurilor serviciilor prestate de Biroul Tehnologia 

InformaŃiei celorlalte servicii ale regiei;  

- elaborarea strategiei Biroului de Tehnologia InformaŃiei în 

conformitate cu strategia regiei;  

- elaborarea studiilor de dezvoltare a activităŃilor informatice la 

nivelul regiei;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 J. AtribuŃiile Biroului Marketing  

- organizeaza şi asigură funcŃionarea sistemului informaŃional de 

marketing al RADET, constituirea şi actualizarea permanentă a 

bazei de date specifice acestui domeniu de activitate;  

- efectuează, în funcŃie de necesităŃi, cercetarea pieŃei energiei 

termice din Municipiul Bucureşti şi mediul exterior al firmei, în 

vederea adaptării ofertei la· cerinŃele consumatorilor, în condiŃii 

de concurenŃă;  

- identifică şi gestionează principalii factori de risc pentru piaŃa 

existentă a RADET;  
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- elaborează şi urmăreşte realizarea programelor de marketing;  

- studiază oferta actuală de noi produse şi servicii şi face 

propuneri de completare a acesteia;  

- studiază oportunitatea de a găsi noi clienŃi şi face propuneri în 

acest sens;  

- asigură promovarea pe piaŃă a serviciilor regiei, prin acŃiuni 

publicitare şi alte forme de promovare (conceperea şi editarea de 

materiale informative - pliante, fluturaşi de popularizare, informări, 

etc.);  

- colaborează şi acordă asistenŃă de specialitate celorlalte zone 

de activitate din cadrul RADET implicate în realizarea 

programelor de marketing;  

- se ocupă de înregistrarea, protejarea şi promovarea semnului 

de marcă al RADET;  

- stabileşte şi întreŃine relaŃii permanente cu clienŃii actuali şi 

potenŃiali, pentru generarea şi menŃinerea interesului acestora 

asupra ofertei RADET;  

- lansează sau propune teme de proiectare pentru servicii noi, şi 

pentru modernizarea serviciilor existente şi ridicarea nivelului de 

calitate;  

- încheierea contractelor de prestări-servicii pentru lucrări la 

instalaŃiile interioare ale blocurilor ; 

- elaborează, difuzează şi gestionează manualul de identitate 

vizuală al RADET şi codul de conduită;.  

- analizarea factorilor de influenŃă a cererii de energie termică şi 

elaborarea prognozelor privind evoluŃia în viitor a pieŃei;  

- elaborarea strategiei de marketing; a regiei în colaborare cu 

celelalte servicii, pe termen mediu sau lung;  



 181

- elaborarea şi actualizarea programelor de marketing operaŃional 

pe termen scurt, subordonate strategiei stabilite;  

- face propuneri de adaptare a ofertei de produse şi servicii ale 

regiei la cerinŃele consumatorilor actuali şi potenŃiali, Ńinând 

seama de oferta firmelor concurente;  

- asigurarea promovării pe piaŃă a ofertei de produse şi servicii 

ale regiei, prin acŃiuni publicitare şi alte forme;  

- organizarea sistemului informatic de marketing al regiei, 

realizarea şi exploatarea bazei de date specifice acestui domeniu 

de activitate;  

- colaborarea. şi promovarea a ofertei şi imaginii firmei acordarea 

asistenŃei de specialitate celorlalte servicii din cadrul regiei 

implicate în realizarea programelor stabilite de marketing 

operaŃional cu privire la oferta, distribuŃia la clienŃi, preŃuri. 

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

biroului, lunar, semestrial. anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară; 

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 K. DIRECłIA COMERCIALĂ 

Structura DirecŃiei Comerciale  

 • Divizia Furnizare  

• Serviciul Comercial, DistribuŃie, Producere, Transport şi ClienŃi  

• Serviciul Contracte  

 • Serviciul Aprovizionare  
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• 3 Casierii  

• Serviciul Administrativ şi Pază  

 AtribuŃiile DirecŃiei Comerciale:  

- coordonarea activităŃii de aprovizionare tehnico-materială a 

regiei;  

- coordonarea activităŃii de contractare, facturare la sistemul de 

termoficare şi centrale termice;  

- coordonarea activităŃii privind încheierea şi realizarea la 

termenele şi în eonditiile stabilite a contractelor comerciale;  

- asigurarea cu materiale, carburanŃi, utilaje, aparatură şi sculele 

necesare mentenanŃei sistemului de termoficare în Iimita 

bugetului planificat şi aprobat;  

- managementul stocului - asigurarea dimensionării optime a 

stocurilor, încadrarea consumurilor normale şi normativele 

stabilite extinderea folosirii înlocuitorilor şi a materialelor din Ńară;  

- stabilirea nomenclatorului produselor care se contractează, 

stabilirea relaŃiilor directe cu beneficiarii pentru constituirea 

portofoliului de comenzi şi determinarea altor elemente utile 

încheierii contractelor economice;  

- stabilirea planului de aprovizionare pentru activitatea de 

producŃie cantitativ şi valoric;  

- întărirea disciplinei contractuale, respectarea integrală a 

obligaŃiilor asumate; asigurarea derulării, administrării 

contractelor de achiziŃie publică prevăzute în procedurile 

operaŃionale RADET;  
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- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 K.1 AtribuŃiile Diviziei Furnizare 

• contractarea şi managementul contractelor  

• coordonarea şi realizarea activităŃii de facturare pentru sistemul 

de termoficare şi centrale termice de la citire până la emiterea 

facturii;  

• coordonarea activităŃii de urmărire a·debitorilor, presupunând 

ulilizarea tuturor modalităŃilor specifice pre-acŃionării în instanŃă;  

• urmărirea funcŃionarii corecte a contoarelor de energie termica 

montate la clienŃi;  

• acordarea de consultanŃă şi furnizare de informaŃii clienŃilor cu 

privire la administrarea şi funcŃionarea sistemului de termoficare 

şi a aspectelor conexe;  

• analize şi strategii orientate spre client;  

• coordonarea şi gestionarea activităŃii de încasare a prestaŃiilor 

de la clienŃii beneficiari de energie termică;  

• elaborarea substrategiilor orientate pe client ca suport şi punct 

de plecare al stralegiei globale;  

• avizarea documenlelor de trecere pe costuri;  

• coordonarea şi controlul evidenŃelor operative, finaciar-contabile 

şi a contabilităŃii de gestiune la nivelul secŃiilor şi a diviziei;  

• urmărirea elementelor de cost, participarea la elaborarea 

bugetelor şi asigurarea respectării acestora;  
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• fundamentarea tarifului de furnizare;  

• elaborarea şi urmărirea indicatorilor de performanŃă pentru 

secŃiile de furnizare, specifici fiecărei activităŃi şi calcularea 

indicatorilor de performanŃă la nivel de divizie;  

• anual se vor inventaria soldurile clienŃilor şi numerarul din 

caseriile regiei din subordine;  

• aplicarea şi respectarea metodologiei de calcul, lunar, privind 

determinarea consumurilor de energie termică ce urmează a fi 

facturate;  

• preluarea de la prestatorii autorizaŃi în baza Ordinului 259/2004 

a consumurilor individuale şi a datelor care au stat la baza 

acestora;  

• asigurarea încadrării rezultatelor obŃinute prin rularea 

programelor de facturare în parametrii prestabiliŃi;  

• transmilerea, pe bază de borderou, a facturilor şi documentelor 

emise la clienŃi prin personal propriu sau poştă;  

• citirea contorilor instalaŃi la consumalori şi întocmirea fişelor de 

urmărire a consumurilor;  

citirea contorilor, lunar, din punctele termice urbane şi 

transmilerea datelor la secŃiile şi diviziile distribuŃie şi transport;  

• asigurarea corelării între perioadele de funcŃionare efectivă şi 

cantităŃile facturate, în cazul modificărilor de tarif în cursul 

perioadei;  

• organizarea şi gestionarea evidenŃei consumatorilor de energie 

termică, pe categorii; 
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• întocmirea notelor de stornare şi a referalelor de fundamentare 

şi urmărirea cauzelor care au condus la acestea; 

• verificarea concordanŃei consumurilor cu parametri care au stat 

la baza determinării acestora, în cazul consumatorilor cu puncte 

termice proprii;  

• verificarea situaŃiilor consumatorilor noi şi a modificărilor cu 

influenŃe în defalcarea consumurilor de energie termică (numere 

de persoane, suprafeŃe echivalente termic, bareme de apă caldă 

de consum şi apă rece pentru apa caldă de consum);  

• asigurarea evidenŃei bazei de date referitor la dateIe 

caracteristice ale clienŃilor: număr de consumatori pe categorii, 

număr de apartamente, număr de scări, număr de persoane, 

suprafaŃa echivalentă termic;  

• prelucrarea datelor de facturare şi repartizarea lor pe puncte de 

consum (scară, apartament) şi pregătirea facturilor în vederea 

distribuirii către clienŃi;  

• prelucrarea documentelor implicate la alocarea ajutoarelor 

pentru încălzirea locuinŃei;  

• operarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei şi emiterea 

bonurilor de casă şi a deconturilor ; 

• transmiterea deconturilor către plătitorii de ajutoare pentru 

încalzirea locuinŃei;  

• depistarea consumatorilor fără contract şi a celor care au facturi 

restante şi luarea măsurilor ce se impun;  

• anunŃarea organelor de poliŃie în legătură cu furturile de energie 

termică;  
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• identificarea proprietarilor pentru punctele de consum fără forme 

contractuale şi urmărirea sigurării încadrării situaŃiilor lor în 

legalitate;  

• participarea la efectuarea operaŃiilor de debranşare/branşare 

parŃială şi înscrierea datelor caracteristice vizate de operaŃiile în 

cauză în documentele încheiate 

• urmărirea soldului clienŃilor pentru identificarea debitorilor;  

• convocarea la conciliere a clienŃilor debitori pentru plata sumelor 

datorate - trimise prin poştă cu scrisoare recomandată şi 

confirmare de primire sau predată personal cu semnătură de 

primire;  

• contactarea clienŃilor debitori pentru informarea acestora asupra 

situaŃiei debitului;  

• dispunerea sistării furnizării energiei termice la clienŃii debitori şi 

urmărirea executării operaŃiei;  

•verificarea modului de realizare a operaŃiilor de 

închidere/deschidere a alimentării cu energie termică şi 

raportarea constatărilor Diviziei Furnizare;  

• dispunerea repunerii în funcŃiune a clienŃilor care şi-au achitat 

datoriile;  

• stabilirea contactelor, cu predilecŃie prin deplasare în teren, cu 

clienŃii debitori;  

• întreprinderea dernersurilor pentru determinarea clienŃilor şi îşi 

achite restanŃele şi să respecte scadenŃele pentru plata facturilor;  

• operarea returnărilor de anticipaŃie prin compensarea creanŃelor 

din sold şi comunicarea diferenŃelor în scris la Serviciul Financiar-

Contabilitate;  
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• realizarea evidenŃei clienŃilor în funcŃie de disciplina manifestată 

în achitarea facturilor, criteriu de apreciere pentru măsurile 

dispuse pe linia recuperării creanŃelor;  

• întocmirea de referate de trecere pe costuri a sumelor 

reprezentând penalităŃi care nu au fost obŃinute prin acŃiunea de 

chemare în judecată sau neîncasate prin acŃiunile de executare 

silită precum şi în situaŃiile când debitorul nu mai există, este 

insolvabil sau în alte cazuri justificate şi operarea celor aprobate;  

• întocmirea facturilor fiscale pentru încasarea sumelor 

reprezentând taxe de sistare şi reluare a furnizării;  

• gestionarea facturilor fiscale conform legii şi instrucŃiunilor cu 

caracter intern;  

• întocmirea rapoartelor zilnice de activitate şi transmiterea 

acestora la serviciile funcŃionale;  

• calcularea şi raportarea indicatorilor de performanŃă specifici;  

• gestionarea conflictelor legate de penalităŃile calculate pentru 

întârzieri în achitarea facturilor de energie termică;  

• arhivarea exemplarului 2 din facturile fiscale emise către clienŃi  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

biroului, lunar, semestrial. anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară; 

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate; 

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  
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 K.1.1 AtribuŃiile Serviciului Comercial DistribuŃie Producere 

Transport şi ClienŃi 

 K.1.1.1. Comercial, DistribuŃie, Producere, Transport 

• aplicarea şi respectarea metodologiei de calcul,lunar privind 

determinarea consumurilor de energie termică ce urmează a fi 

facturate 

• preluarea de la prestatorii autorizaŃi în baza Ordinului 259/2004 

a consumurilor individuale şi a datelor care au stat la baza 

acestora 

• asigurarea încadrării rezultatelor obŃinute prin rularea 

progamelor de facturare în parametrii prestabiliŃi;  

• transmiterea, pe baza de borderou, a facturilor şi documentelor 

emise la clienŃi prin personal propriu sau poştă;  

• citirea contorilor instalaŃi la consumatori şi întocmirea fişelor de 

urmărire a consumurilor;  

• citirea contorilor, lunar, din punctle termice urbane şi 

transmiterea datelor la secŃiile şi diviziile distributie şi transport;  

• asigurarea corelării între perioadele de functionare efectivă şi 

cantităŃile facturate, în cazul modificărilor de tarif în cursul 

perioadei;  

•organizarea şi gestionarea evidenŃei consumatorilor de energie 

termică, pe categorii  

• întocmirea notelor de stornare şi a referatelor de fundamentare 

şi urmărirea cauzelor care au condus la acestea; 

• verificarea concordanŃei consumurilor cu parametri care au stat 

la baza determinării acestora, în cazul consumatorilor cu puncte 
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termice proprii;  

• verificarea situaŃiitor consumatorilor noi şi a modificărilor cu 

influenŃe în defalcarea consumurilor de energie termică (numere 

de persoane, suprafeŃe echivalente termic, bareme de apă caldă 

de consum şi apa rece pentru apa caldă de consum);  

• asigurarea evidenŃei bazei de date reteritor la dateIe 

caracteristice ale clienŃilor: număr de consumatori pe categorii, 

număr de apartamente, număr de scări, număr de persoane, 

suprafaŃa echivalentă termic;  

• prelucrarea daleler de facturare şi repartizarea lor pe puncte de 

consum (scară apartament) şi pregătirea facturilor în vederea 

distribuirii către clienŃi;  

• prelucrarea documentelor impliate la alocarea ajutoarelor pentru 

încălzirea locuinŃei; 

• operarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei şi emiterea 

bonurilor de casă şi a deconturilor;  

• transmiterea deconturilor către plătitorii de ajutoare pentru 

încălzirea locuinŃei;  

• depistarea consumatorilor fără contract şi a celor care au facturi 

restante şi luarea măsurilor ce se impun;  

• anunŃarea organelor de poliŃie în legatură cu furturile de energie 

termică;  

• identificarea proprietarilor pentru punctele de consum fără forme 

contractuale şi urmărirea asigurării încadrării situŃiilor lor în 

legalitate;  

• participarea la efectuarea operaŃiilor de debranşare/branşare 
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parŃială şi înscrierea datelor caracteristice vizate de operaŃiile în 

cauză în documentele încheiate 

• urmărirea soldului clienŃilor pentru identificarea debitorilor;  

• asigurarea evidenŃei în sold a documentelor pentru care au fost 

iniŃiate acŃiuni pentru chemarea în judecată şi a celor pentru care 

au fost obŃinute hotărâri judecătoreşti investite cu formulă 

executorie; 

• asigurarea evidenŃei în sold a cheltuielilor de judecată;  

• urmărirea încasării creanŃelor din titluri executorii;  

• participarea la efectuarea de expertize şi formularea 

obiecŃiunilor la raportul de expertiză, după caz, în cauzele depuse 

spre soluŃionare la instanŃele judecătoreşti;  

• încheierea şi urmărirea angajamentelor de plată cu clienŃii 

debitori care se prezintă la conciliere; 

• instrumentarea dosarelor în vederea introducerii acŃiunilor în 

instanŃă pentru clienŃii debitori, prin adiŃionarea pieselor necesare, 

pe baza documentelor primite de la compartimentele funcŃionale 

şi a exploatării aplicaŃiilor informatice suport;  

• convocarea la conciliere a clienŃilor debitori pentru plata sumelor 

datorate trimise prin poştă cu scrisoare recomandată şi 

confirmare de primire sau predată personal cu semnatură de 

primire;  

• contactarea clieŃilor debitori pentru informarea acestora asupra 

situaŃiei debitului ; 

• dispunerea sistării furnizării energiei termice la clienŃii debitori şi 

urmărirea executării operaŃiei;  
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• verificarea modului de realizare a operaŃiilor de 

închidere/deschidere a alimentării cu energie termică şi 

raportarea constatărilor Diviziei Furnizare;  

• dispunerea repunerii în funcŃiune a clienŃilor care şi-au achitat 

datoriile;  

• stabilirea contactelor, cu predilecŃie prin deplasare în teren, cu 

clienŃii debitori;  

• întreprinderea demersurilor pentru determinarea clienŃilor să 

achite restanŃele şi să respecte scadenŃele pentru plata facturilor;  

•operarea returnărilor de anticipaŃie prin compensarea creanŃelor 

din sold şi comunicarea diferenŃelor în scris la Serviciul Financiar-

Contabilitate;  

• realizarea evidenŃei clienŃilor în funcŃie de disciplina manifestată 

în achitarea facturilor, criteriu de apreciere pentru măsurile 

dispuse pe linia recuperării creanŃelor;  

• întocmirea de referate de trecere pe costuri a sumelor 

reprezentând penalităŃi care nu au fost obŃinute prin acŃiunea de 

chemare în judecată sau neîncasate prin acŃiunile de executare 

silită, precum şi în situaŃiile când debitorul nu mai există, este 

insolvabil sau în alte cazuri justificate şi operarea celor aprobate;  

• întocmirea facturilor fiscale pentru încasarea sumelor 

reprezentând taxe de sistare şi reluare a furnizării;  

• gestionarea facturilor fiscale conform legii şi instrucŃiunilor cu 

caracter intern;  

• întocmirea rapoartelor zilnice de activitate şi transmiterea 

acestora la serviciile funcŃionale;  
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• calcularea şi raportarea indicatorilor de performanŃă specifici;  

• gestionarea conflictelor legate de penalităŃile calculate pentru 

întârzieri în achitarea facturilor de energie termică;  

• arhivarea exemplarului 2 din facturile fiscale emise către clienŃi  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

biroului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederiIo normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI. 

K.1.1.2 ClienŃi 

• gestionarea  şi conducerea proceselor de facturare,contractare, 

urmărire debitori, încasare creanŃe printr-o gândire unitară  

(abordare procesuală) generatoare de rezultate optitme din 

perspectiva îndeplinirii misiunii regiei;  

• coordonarea funcŃională a activităŃii întregului proces de 

facturare de la prelevarea datelor până la emiterea facturilor;  

• coordonarea funcŃionala a activităŃii întregului proces de 

contractare de la identificarea clientului până la semnarea 

contractelor şi actualizarea bazei de date;  

• coordonarea funcŃională a activităŃii întregului proces de 

urmărire debitori;  

• coordonarea funcŃională a activităŃii întregului proces de 

încasare de la primirea numerarului, echivalentelor de numerar 

sau instrumentelor de plată acceptate până la operarea lor şi 

actualizarea bazei de date;  
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• monitorizarea rezultatelor realizate de Serviciul Comercial 

DistribuŃie, Producere, Transport şi ClienŃi şi Serviciul Contracte 

şi stabilirea măsurilor de corecŃie şi prevenire a abaterilor 

negative şi de integrare a celor pozitive;  

• avizarea documentelor sistemului de management al calităŃii pe 

baza analizelor specifice vizând armonizarea direcŃiilor de acŃiune 

conduse de Divizia Furnizare cu obiectivele generale şi cerinŃele 

aplicabile, exogene şi endogene;  

• definirea cerinŃelor pentru realizarea şi îmbunătăŃirea aplicaŃiilor 

informatice;  

• avizarea modelelor documentelor şi formularelor tipizate utilizate 

în activitatea Serviciul Comercial DistribuŃie, Producere, 

Transport şi ClienŃi şi Biroului Contracte;  

• urmărirea respectării indicatorilor de performanŃă (anexa);  

• actualizarea colecŃiei de legi şi normative referitoare la 

activităŃile specifice furnizării;  

• asigurarea concordanŃei documentelor care intră în Tabloul de 

bord pentru reflectarea permanentă a situaŃiei reale a regiei 

(rezultate, abateri, indici);  

• definirea cadrului general de derulare a modului de lucru cu 

prestatorii autorizaŃi în condiŃiile Ordinului 259/2004 (reguli, flux 

de informaŃii, termene şi reprezentarea regiei în relaŃiile cu 

aceştia pe linie de facturare şi situaŃii conexe;  

• asigurarea evidenŃei bazei de date la nivel centralizat referitor la 

datele caracteristice ale clienŃilor: număr de consumatori pe 

(categorii, număr de apartamente, număr de scări, număr de 

persoane, suprafaŃa echivalentă termic;  
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• asigurarea concordaŃlei datelor care se înscriu în factură cu 

cerinŃele legale (tarife, temei legal, date conexe etc.);  

• elaborarea modelului de factură şi formularea propunerilor 

pentru modificarea acesteia;  

• furnizarea periodică la Serviciul ProducŃie a cantităŃilor de 

energie termică facturate către clienŃi;  

• întocmirea situaŃiei centralizate a cantităŃilor de energie 

facturate pe categorii de consumatori şi transmiterea la Serviciile 

Contabilitate şi Financiar;  

• întocmirea lunar a centralizatorului consumurilor, 

centralizatorului stornărilor, situaŃia TVA, situaŃia pe sectoare, 

situaŃia pe CET-uri şi transmiterea lor la Serviciul Financiar-

Contabilitate şi Serviciul Patrimoniu, Taxe şi Impozite;  

• analizarea şi interpretarea datelor de facturare şi prezentarea 

rezultatelor compartimentelor implicate;  

• întocmirea situaŃiei facturilor pe categorii de tarife şi centrale 

(surse) în vederea calculării subvenŃiei şi transmiterea ei la 

Serviciul Financiar-Contabilitate şi Serviciul Patrimoniu, Taxe şi 

Impozite;  

• operarea şi evidenŃa notelor de stornare şi a notelor de restanŃă;  

• urmărirea aplicării regulilor stabilite pentru activitatea de 

acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei şi modul de 

derulare a activităŃilor specifice;  

• efectuarea controalelor periodice şi neprogramate pe teren;  

• asigurarea şi menŃinerea unor relaŃii corecte de colaborare cu 

toŃi consumatorii sau reprezentanŃii acestora;  
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• gestionarea conflictelor privind penalităŃile calculate pentru 

întârzieri în achilarea facturilor în cazul clienŃilor cu puncte de 

consum în mai multe secloare şi a celor alimentaŃi din reŃeaua 

primară;  

• elaborarea referalelor pentru anularea penalităŃilor, acolo unde 

este cazul, pentru clienŃii cu puncte de consum în mai multe 

sectoare şi a celor alimentaŃi din reŃeaua primară şi operarea 

celor aprobate;  

• definirea criteriilor de structurare a soldului creanŃelor din 

energie termică;  

• monilorizarea permanentă a situaŃiei soldului creanŃelor 

constituite asupra beneficiarilor de energie termică pentru 

asigurarea respectării sarcinilor specifice de recuperare a 

creanŃelor;  

• urmărirea introducerii în termen la beneficiari a documentaŃiilor 

pentru încasarea prestaŃiilor privind furnizarea energiei termice 

efectuate de regie precum şi a calculării penalităŃilor legale pentru 

neplata în termen a acestora;  

• tipărirea, emiterea şi prelucrarea facturilor de energie termică 

incluzând penalităŃi, a documentelor conexe şi a borderourilor 

aferente;  

• asigurarea înscrierii în factură a soldului clienŃilor şi a modului 

de calcul a penalităŃilor conform datelor preluate din evidenŃa sold 

creanŃe;  

• asigurarea evidenŃei tipizatelor cu regim special utilizate, 

inclusiv facturi fiscale, în registre destinate acestui scop, prin 
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înregistrarea plajelor de numere de înseriere, pentru fiecare fază 

a circuitului acestora (utilizate anulate, în sol  

• asigurarea necesarului curent de tipizate pentru emiterea 

facturilor şi a documenlelor conexe prin lansarea comenzilor în 

timp util către compartimentul de specialitate;  

• transmiterea exemplarelor 1 şi 2 ale facturilor de energie 

termică emise la secŃiile de furnizare şi a exemplarului 3 la 

Serviciul Financiar - Contabilitate;  

• arhivarea informaŃiilor şi datelor aferente consumurilor facturate 

şi evoluŃiei situaŃiilor clienŃilor;  

• gestionarea nomenclatoarelor specifice aplicaŃiilor informatice, 

inclusiv a celui cu utilizalorii acestora;  

• administrarea nivelelor de acces prin partajarea domeniilor de 

date şi aplicaŃii asupra fondului de utilizatori conform criteriilor 

specifice;  

• asigurarea asistenŃei în rularea aplicaŃiilor şi generarea 

rapoartelor şi rezullalelor;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate; 

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 K.1.2 AtribuŃiile Serviciului Contracte  

• elaborarea contractului tip şi a convenŃiei tip la nivelul regiei pe 

categorii de clienŃi;  
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• organizarea şi derularea activităŃii de soluŃionare a 

neînŃelegerilor precontractuale;  

• gestionarea evidenŃei contractelor de energie termică pe 

categorii de consumatori;  

• organizarea activităŃii de conciliere la nivelul autorităŃii de 

reglementare pentru soluŃionarea neînŃelegerilor apărute la 

încheierea contractelor de furnizare;  

• organizarea activităŃii de încheiere/reînnoire a contractelor de 

furnizare;  

• întocmirea periodică de rapoarte şi situaŃii privind activitatea de 

contractare;  

• urmărirea derulării formalităŃilor pentru încheierea sau rezilierea 

contractelor cu consumatorii, precum şi a branşărilor şi 

debranşărilor la/de la sistemul de distribuŃie;  

• efectuarea operaŃiunilor pregătitoare şi încheierea contractelor 

de furnizare a energiei termice, cu toate categoriile de 

consumatori (casnic, agent economic, industrii )   

• primirea şi verificarea actelor necesare încheierii contractelor de 

furnizare a energiei termice;  

• încheierea şi înnoirea contractelor cu toate categoriile de 

consumatori; 

-primirea cererilor de reziliere a contractelor şi urmărirea realizării 

măsurilor necesare pe cale de consecinŃă;  

• încheierea formelor necesare pentru preluarea în facturare 

individuală a consumurilor;  
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• gestionarea şi arhivarea contractelor de furnizare a energiei 

termice şi a documentelor conexe;  

• actualizarea periodică a contractelor în funcŃie de constatările 

efectuate pe teren şi de modificările datelor contractuale;  

• întocmirea actelor adiŃionale ori de câte ori au loc modificări ale 

datelor contractuale care impun acest lucru;  

• realizarea şi actualizarea bazei de date structurată pe 

caracteristici privind clienŃii;  

• inventarierea instalaŃiilor utilizatorilor la fiecare încheiere de 

contract;  

• inventarierea instalaŃiilor termice pe bază de ordin de lucru şi a 

numărului de persoane, calcularea suprafeŃelor echivalente 

termic şi încadrarea robinetelor de apă caldă de consum în 

baremurile prevăzute prin normative;  

• reinventarierea suprafeŃei echivalentă termic şi a numărului de 

robinete la solicitarea clienŃilor sau ori de câte ori este nevoie;  

• efectuarea controalelor periodice şi neprogramate pe teren;  

• întocmirea facturilor fiscale şi a documetelor necesare pentru 

încasarea taxei de măsurătoare şi a garanŃiei/anticipaŃiei şi 

înregistrarea acestora;  

• operarea Proceselor verbale de debranşare/rebranşare;  

• emiterea dispoziŃiilor de închidere pentru punctele de consum 

fără forme contractuale şi urmărirea executării operaŃiilor;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  
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• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calitaŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii protecŃia 

mediului şi PSI.   

 K. 2 AtribuŃiile Serviciului Aprovizionare   

• realizarea anuală a planului de aprovizionare pentru activitatea 

de producŃie;  

• realizarea inventarierii anuale la niveiul tuturor gestiunilor;  

• întocmirea necesarului anual de materiale, utilaje şi piese de 

schimb, pe baza solicitărilor scrise de la Divizii, cu consultarea 

compartimentelor de specialitate din cadrul regiei;  

• gestionarea contractelor de produse, piese de schimb şi 

echipamente, service;  

• cercetarea pieŃei interne a furnizorilor, pe articole de 

aprovizionat, sub diferite aspecte: poziŃia pe piaŃă a firmelor 

furnizoare, calitatea ofertei, preŃurile practicate, condiŃiile de 

Iivrare ş.a.;  

• întocmirea de baze de date pe baza rezultatelor cercetării pieŃei;  

• administrarea contractelor de furnizare a produselor / 

contractelor şi comenzilor de piese de schimb / contractelor şi 

comenzilor de servicii încheiate prin Serviciul AchiziŃii Publice, 

Administrare Contracte;  

• întocmirea comenzilor de aprovizionare către furnizorii selectaŃi;  

• monitorizarea comenzilor şi livrărilar de produse/echipamente 

ce au fost reparate cu terŃi, conform prevederilor contractuale;  

• redactarea şi urmărirea corespondentei cu furnizorii, precum şi 

cu SecŃiile/Serviciile beneficiare de produse/echipamente 

reparate;  
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• urmărirea şi evaluarea riscurilor ce pot apare în derularea 

contractelor;  

• urmărirea plăŃii facturilor, pentru articolele achiziŃionate, să se 

efectueze cu îndeplinirea tuturor obligaŃiilor legale;  

• primirea mărfii de la furnizori, prin comisii de recepŃie, stabilite 

de conducerea regiei şi propune reactualizarea comisiilor ori de 

câte ori este nevoie;  

• asigurarea gospodăririi judicioase a materialelor, combustibililor, 

ambalajelor, etc., aflate în depozit precum şi condiliile de 

depozilare necesare;  

• asigurarea depozitarii materialelor explozive, inflamabile şi a 

altor materiale ce reprezintă pericol, în conformitate cu 

prevederile legale;  

• urmărirea evoluŃiei stocurilor supranormative, a materialelor fără 

mişcare sau cu mişcare lentă şi acŃionează pentru micşorarea 

acestora;  

• urmărirea eliberării materiilor prime, materialelor, pieselor de 

schimb şi utilajelor să se efectueze cu respectarea forrnelor 

legale, iar vânzarea acestora către terŃi să se facă numai cu 

aprobarea conducerii regiei, conform metodologiei stabilite privind 

comansa şi delegaŃia de ridicare a mărfii;  

• asigurarea prevenirii şi descoperirii la timp a pagubelor 

înregistrate la gestiunile din subordine 

• verificarea prin sondaj, la toate gestiunile, cel puŃin o dată pe 

lună a modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la primirea, păstrarea şi eliberarea valorilor materiale, 
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luarea sau propunerea de măsuri adecvate în caz de 

nerespectare;  

• urmărirea lunar, trimestrial şi anual, la nivel de regie, pe Divizii şi 

SecŃii, a realizărilor privind colectarea, predarea şi valorificarea 

materialelor refolosibile şi reciclabile;  

• asigurarea evidenŃei şi analizei costurilor de aprovizionare 

(facturi, transport, taxe, etc.) pe tipuri de articole, furnizori, Divizii 

şi SecŃii;  

• întocmirea rapoartelor lunare privind situaŃia asigurării cu materii 

prime, materiale, etc., fizic şi valoric, precum şi alte situaŃii 

solicitate de conducerea regiei, privind activitatea de 

aprovizionare;  

• întocmirea facturilor de vânzare pe baza avizului de însoŃire a 

marŃii şi înregistrarea în registrul de evidentă;  

• administrarea de vânzare deşeuri feroase şi neferoase;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi chelluieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioadă anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI. 

 K.3 AtribuŃiile casierilor (3)  

• efectuarea încasării facturilor emise către beneficiarii de energie 

termică prin intermediul locaŃiilor proprii şi pe teren;  

• efectuarea în termenele legale a decontărilor prin virament;  
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• Ńinerea evidenŃei registrului de casă şi a registrelor specifice prin 

înregistrări sistematice în conformitate cu normele aplicabile;  

• gestionarea şi arhivarea exemplarului 3 din facturile fiscale 

emise către clienŃii beneficiari de energie termică şi a 

documentelor justificative pentru încasările efectuate;  

• emiterea documentelor justificative pentru încasările efectuate;  

• asigurarea prelucrării operaŃiilor efectuate în vederea actualizării 

evidenŃelor soldului;  

• distribuirea somaŃiilor către clienŃii debitori, conform solicitărilor 

primite de la Serviciul Comercial DistribuŃie, Producere, Transport 

şi ClienŃi, cu viza Directorului Diviziei Furnizare;  

• repunerea sumelor prin corectarea înregistrărilor iniŃiale, pe 

baza datelor şi documentelor justificative primite de la Serviciul 

Ccmercial DistribuŃie, Producere, Transport şi ClienŃi;  

• asigurarea derulării corespondenŃei, cu clienŃii privind 

confirmarea situaŃiei soldului din contul creanŃe la termene şi în 

condiŃiile legale;  

• gestionarea şi arhivarea bonurilor valorice reprezentând ajutor 

pentru încălzirea locuinŃei şi a documentelor conexe;  

• emiterea, la cererea clienŃilor, a situaŃiei soldului/datoriilor 

acestora şi a istoricului privind modul de operare a încasărilor;  

• realizarea de copii ale documentelor justificative primite sau 

întocmite la momentul operării încasărilor şi punerea acestora la 

dispoziŃia Serviciului Comercial DistribuŃie, Producere, Transport 

şi ClienŃi în vederea instrumentării dosarelor;  
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• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 K.4 AtribuŃiile Serviciului Administrativ şi Pază 

 K.4.1 Administrativ  

• asigurarea de materiale pentru întreŃinerea lşi repararea bazei 

netehnologice;  

• procurarea, materialelor şi pieselor de schimb pentru dotările şi 

activităŃile administrative; 

• asigurarea realizării activităŃilor de service pentru dotările 

sediilor regiei (copiatoare, maşini de scris ascensoare, instalaŃii 

frigorifice, etc.) precum şi furnizarea apei, curentului electric, 

gazelor, etc. 

• asigurarea plăŃii chiriei şi taxelor pentru imobilele aflate în 

folosinŃa regiei;  

• organizarea şi coordonarea activităŃii de prevenire şi stingere a 

incendiilor;  

• urmărirea asigurării echipamentelor şi materialelor de prevenire 

şi stingere a incendiilor;  

• urmărirea întreŃinerii şi folosirea corespunzătoare a 

echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga 

regie;  
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• urmărirea administrării căminului de familişti al regiei;  

• organizează activitatea de circulaŃie a corespondenŃei în regie;  

• organizarea şi Ńinerea arhivei în cadrul regiei;  

• realizarea activităŃilor specifice evidenŃei militare şi de apărare 

civilă;  

• asigurarea întreŃinerii terenurilor şi clădirilor bazei sportive şi de 

agrement a RADET;  

• asigurarea întreŃinerii spaŃiilor verzi din cadrul subunităŃilor 

administrate direct, a căilor de acces şi deszăpezirea acestora;  

• asigurarea curăŃeniei în birouri şi la sediile subunităŃilor direct 

administrate;  

 K.4.2 Paza  

• asigură paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecŃia 

persoanelor;  

• cunoaşterea locurilor şi a punctelor vulnerabile din perimetrul 

obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură 

să aducă prejudicii unităŃilor păzite;  

• asigurarea pazei obiectivului, bunurilor şi valorilor nominalizate 

în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;  

• înştiinŃarea conducerii unităŃii beneficiare despre producerea 

oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre 

măsurile luate;  

• în cazul avariilor produse la instalaŃii, conducte sau rezervoare 

de apă, combustibili ori de substanŃe chimice, la reŃelele electrice 

sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să 

producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinŃa celor în drept 
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asemenea evenimenle şi să ia primele măsuri pentru limitarea 

consecinŃelor evenimenlului;  

• asigurare în caz de incendii, a măsurilor de stingere şi de 

salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze 

pompierii şi să anunŃe conducerea unităŃii şi poliŃia;  

• asigurarea primelor măsuri pentru salvarea persoanelor şi de 

evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;  

• sesizarea poliŃiei în legătură cu orice faptă de natură a 

prejudicia patrimoniul unităŃii şi să-şi dea concursul pentru 

îndeplinirea misiunilor ce revin poliŃiei penlru prinderea 

infractorilor;  

• monitorizarea activităŃii de pază a regiei prin firmă specializată;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării realităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului.  

 L. DIRECłIA ECONOMICĂ  

 Structura DirecŃiei Economice  

• Serviciul Controlling  

• Serviciul Financiar - Contabilitate  

• Serviciul Patrimoniu, Taxe şi Impozite  

• Serviciul State şi Salarii  

 AtribuŃiile DirecŃiei Economice  
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• asigurarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru întreaga 

activitate a regiei, precum şi fondurile care se constituie la 

dispoziŃia sa, conform prevederilor legale;  

• elaborarea şi fundamentarea propunerilor pentru planurile de 

credite atât pentru activitatea de producŃie cât şi pentru investiŃii, 

precum şi ram bursa rea acestora la termen;  

• efectuarea studiilor şi analizelor privind eficienŃa fondurilor de 

producŃie, evoluŃia acumulărilor băneşti, structura cheltuielilor 

materiale, a stocurilor de valori materiale şi a altor indicatori 

financiari;  

• asigurarea îndeplinirii bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

ansamblul regiei, realizarea obligaŃiilor financiare faŃă de stat, 

creşterea rentabilităŃii şi folosirea eficientă a mijloacelor materiale 

şi băneşti, precum şi respectarea disciplinei financiare;  

• analizarea cheltuielilor de producŃie sau de circulaŃie după caz şi 

luarea sau propunerea măsurilor de reducere continuă a preŃului 

de cost şi în mod deosebit a cheltuielilor materiale atât pe total 

regie, cât şi pe fiecare prod s, activitate sau serviciu prestat;  

• organizarea analizei periodice a utilizării mijloacelor circulante şi 

propunerea măsurilor, împreună cu celelalte servicii de resort, 

pentru introducerea, în circuitul economic al stocurilor disponibile, 

supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă, precum şi 

alte măsuri pentru prevenirea de noi imobilizări;  

• analizarea şi propunerea măsurilor pentru creşterea rentabilităŃii 

atât pe întreg cât şi pe fiecare produs, activitate sau serviciu 

prestat;  



 207

• asigurarea îndeplinirii în conformitate cu dispoziŃiile legale, a 

obligaŃiilor regiei către bugetul statului, unităŃi bancare şi terŃi;  

• organizarea contabilităŃii în cadrul regiei în conformitate cu 

dispoziŃiile legale şi efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;  

• asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziŃiile 

legale a balanŃelor de verificare a situaŃiilor lunare privind 

principalii indicatori, bilanŃuri trimestriale şi anuale, publicând 

rezultatele finale şi anuale ale regiei în Monitorul Oficial; stabilirea 

preŃurilor şi tarifelor potrivit prevederilor şi competenŃelor legale, 

prin negocierea cu factorii de resort a nivelelor acestora;  

• avizează vânzările fondurilor fixe disponibile la nivelul regiei  

• asigurarea circulaŃiei şi păstrării documentelor justificative care 

stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de 

mecanizarea lucrărilor în domeniul financiar-contabil;  

• efectuarea inventarierii patrimoniului în condiŃiile şi la intervalele 

stabilite prin lege;  

• organizarea sistemului informaŃional al regiei urmărind folosirea 

cel mai eficientă a datelor contabilităŃii;  

• asigurarea emiterii cardurilor şi alimentarea conturilor de Gard 

pentru salariaŃii regiei;  

• calcularea şi reŃinerea din salariu a asigurărilor sociaIe ale 

personalului regiei;  

• urmăreşte introducerea în termen la beneficiari a 

documentaŃiilor pentru încasarea prestaŃiilor efectuate de regie 

precum şi calcularea penalităŃilor legale pentru neplata în termen 

a acestora;  
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• negocierea, în numele regiei, a nivelului dobânzilor la creditele 

contractate;  

• stabileşte împreună cu Serviciul Juridic, Recuperare CreanŃe şi 

Executare silită a căilor de atac pentru recuperarea debitelor şi 

susŃinerea în instanŃă a drepturilor regiei; 

 L.1 AtribuŃiile Serviciului controlling 

• întocmirea bugetulul anual de venituri şi cheltuieli pe baza 

executării propunerilor unităŃilor de responsabilitate 

• defalcarea bugetului de venuturi şi cheltuieli aprobat pe unităŃi 

de responsabilitate;  

• urmărirea şi controlul execuŃiei bugetului de venituri şi cheltuieli 

lunar al regiei, detaliat pe unităŃi de responsabilitate;  

• identificarea problemelor privind încadrarea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli de către unităŃile de responsabilitate;  

• rectificarea periodică a bugetului de venituri şi cheltuieli în urma 

problemelor identificate;  

• realizarea de previziuni bugetare;  

• urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico-economici ai 

secŃiilor şi serviciilor, stabiliŃi de Directorul General, respectiv de 

fiecare Divizie în parte;  

• calcularea periodică şi urmărirea preŃului de cost al produselor 

şi serviciilor mentionaŃe în bugetul de venituri şi cheltuieli al 

regiei, precum şi al produselor şi serviciilor care fac obiectul 

facturărilor interne din cadrul regiei;  

• calcularea costurilor şi analizarea economică a activităŃilor şi 

proceselor din cadrul regie;  
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• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioadă anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃiilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 L.2 AtribuŃiile serviciului Financiar contabilitate  

 L.2.1 Financiar  

• implementarea sislemului bugelar şi a controlului bugetar;  

• elaborarea planului financiar de orientare generală pe termen 

lung (3 5 ani);  

• stabilirea obiectivelor regiei pentru anul de plan, în domeniul 

financiar;  

• elaborarea studiilor pregătitoare pentru elaborarea bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale regiei;  

• realizarea controlului bugetar pentru bugetele de venituri şi 

cheltuieli;  

• fundamentarea deciziei de investiŃii şi de finanŃare;  

• fundamentarea costului creditelor şi negocierea acestora; 

• angajarea creditelor şi utilizarea plafoanelor de creditare pentru 

activitatea de producŃie, precum şi rambursarea acestora;.  

• stabilirea diagnosticului situaŃiei financiare pentru domeniile:  

 • decizia de investire;  

 • decizia de finanŃare;  

 • analiza financiară 
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 • previziunea echilibrelor financiare; 

 • realizarea operaŃiunilor financiare pe termen Iung; 

 • negocierea creditelor;  

 • politica rezultalelor;  

 • informare financiară externă;  

 • fiscalitatea regiei;  

 • gestiunea trezoreriei;  

 • previziuni financiare;  

 • studii de rentabilitate;  

 • sensibilitatea şi riscul afacerilor regiei;  

 • evaluarea afacerilor;  

 • oportunitatea şi fezabilitatea capitalului investit  

• elaborarea, analizarea şi actualizarea bugetului de trezorerie, 

bugetului activităŃii generale şi indicatorii de performanŃă, conform 

legislaŃiei în vigoare;  

• fundamentarea, analizarea şi actualizarea încasărilor şi plăŃilor 

regiei;  

• efectuarea încasărilor de facturi de energie termică şi plăŃi 

(facturi de aprovizionare, avansuri etc.), precum şi alte prestaŃii;  

• efectuează vărsămintele, profituri şi alte resurse, potrivit 

reglementărilor în vigoare;  

• efectuarea în termenele legale a decontărilor prin virament;  

• efectuarea la termen a plăŃilor şi regularizărilor privind obligaŃiile 

faŃă de stat sau pentru constituirea fondurilor legale;  

• efectuarea depunerilor şi ridicarea nurnerarului, Ńinerea 

evidenŃei registrului de casă, reŃinerea garanŃiilor în numerar, 

verificarea deconturilor de cheltuieli;  
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• asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operaŃiunile 

efectuate.  

 L.2.2 Contabilitate  

• asigurarea, potrivit legii, a contabilităŃii cheltuielilor după natura 

lor (cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli 

excepŃionale, cheltuieli cu provizioanele, provizioane pentru 

riscuri şi cheltuieli, cheltuieli cu impozitul pe profit calculat);  

• asigurarea contabilităŃii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor 

fixe;  

• asigurarea, potrivit legii, a contabilităŃii veniturilor după natura lor 

(venituri din exploatare, venituri excepŃionale, venituri din 

diminuarea sau anularea provizioanelor);  

• determinarea, potrivit legii, a rezultatului exerciŃiului financiar 

(rezultatul curent, rezultatul excepŃional şi impozitul pe profit);  

• înregistrarea în contabilitate repartizarea profitului pe destinaŃiile 

prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare;  

• înregistrarea în contabilitate a drepturile şi obligaŃiilor, precum şi 

unele bunuri care nu pot fi integrate în activul şi pasivul regiei;  

• întocmirea balanŃelor de verificare şi a fişelor de cont pentru 

conturile în care se fac înregistrările contabile;  

• întocmirea, potrivit legii, a bilanŃului contabil (bilanŃ, contul de 

profit şi pierderi anexe) ; 

• verificarea, certificarea şi depunerea bilanŃurilor contabile în 

condiŃiile prevăzute de lege, Ia DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice şi Controlul Financiar de Stat al Municipiului Bucureşti;  



 212

• întocmirea bilanŃurilor şi conturilor de profit şi pierderi 

previzionate;  

• participarea la efectuarea analizei financiare pe bază de bilanŃ 

contabil;  

• asigurarea, potrivit legii, a contabilităŃii imobilizărilor în curs;  

• asigurarea contabilităŃii creditelor pe termen lung şi mediu;  

• asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operaŃiile 

efectuate;  

• urmăreşte şi Ńine evidenŃa dispoziŃiilor de şantier pentru 

încadrarea în valoarea aprobată prin devizul general al lucrarii;  

• verifică şi confirmă din punct de vedere valoric situaŃiile de plată 

aferente decontărilor corespunzătoare lucrărilor executate, pe 

baza preŃurilor unitare din oferte;  

• avizează facturile de plată corespunzătoare stadiilor fizice 

realizate;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI;  

 L.3 AtribuŃiile Serviciului Patrimoniu Taxe şi Impozite 

• asigurarea, potrivit legii, a contabilităŃii imobilizărilor necorporale 

(cheltuieli de cercetare şi dezvoltare, brevete, licenŃe, mărci de 

fabrică etc.);  
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• asigurarea, potrivit legii, a contabilităŃii imobilizărilor corporale 

(terenuri, mijloace fixe);  

• elaborarea planului de amortizare şi asigurarea calculării 

amortizării mijloacelor fixe, potrivit reglementărilor legale în 

vigoare;  

• asigurarea reevaluării mijloacelor fixe;  

• înregistrarea operaŃiilor privind:  

 • materiile prime;  

 • materiale consumabile  

 • produsele 

 • ambalajele 

 • obiectele de inventar 

• asigurarea evidenŃei datoriilor regiei în relaŃiile acesteia cu 

furnizorii de materii prime, materiale, ambalaje şi obiecte de 

inventar; 

• urmărirea şi înregistrarea plăŃii furnizorilor de materiale, cu 

cecuri;  

• organizarea inventarierii anuale a patrimoniului, precum şi a 

bunurilor deŃinute cu orice titlu aparŃinând altor persoane fizice şi 

juridice şi urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierilor 

efectuate;  

• întocmirea balanŃelor de verificare şi a fişelor de cont pentru 

conturile pentru care face înregistrări contabile;  

• organizarea şi coordonarea contabilităŃii analitice a stocurilor, în 

funcŃie de specificul activităŃii şi necesităŃile proprii ale regiei;  
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• calcularea, evidenŃierea şi înregistrarea în contabilitate a 

impozitelor (taxelor) pe clădiri şi pe terenuri, pe feluri de impozite 

(taxe);  

• urmărirea efectuării vărsămintelor datorate din impozitele 

(taxele) pe clădiri şi pe terenuri;  

• asigurarea evidenŃei financiar-contabile a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public aflate în administrarea RADET, potrivit 

normelor metodologice elaborate de Ministerul FinanŃelor 

aprobate prin hotărâre a Guvernului;  

• asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operaŃiunile 

patrimoniale efectuate;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI. 

 L.4 AtribuŃiile Serviciului State şi Salarii 

• calcularea drepturilor salariale, sporurilor, adaosurilor, 

indemnizaŃiilor penlru concediile de odihnă penlru salariarii regiei 

şi pentru colaboratori, pe baza documentelor de prezenŃă;  

• înregistrarea în contabilitate a drepturilor salariale, sporurilor, 

adaosurilor, indemnizaŃiilor pentru concediile de odihnă, alte 

drepturi salariale, potrivit legii;  

• calcularea drepturilor pentru incapacitate temporară de muncă 

şi alte drepturi în bani pentru munca prestată de angajaŃii regiei;  
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• reŃinerea şi virarea sumelor pentru contribuŃia la asigurări 

sociale şi la constituirea fondului penlru ajutorul de şomaj, 

precum şi pentru contribuŃia personalului pentru pensia 

suplimentară şi pentru ajutorul de şomaj;  

• înregistrarea în contabilitate a deconturilor privind asigurările 

sociale;  

• urmăreşte deciziile pentru recuperarea debitelor de la salariaŃi, 

al căror contract de muncă încetează;  

• organizarea sistemului informatic pentru calculul şi evidenŃa 

drepturilor salariale, precum şi pentru decontările privind 

asigurările sociale;  

• întocmirea balanŃelor de verificare şi a fişelor de cont pentru 

conturile pentru care face înregistrări contabile;  

• întocmirea fişelelor fiscale "FF1" şi "FF2" pentru salariaŃii şi 

colaboratorii regiei şi asigurarea depunerii lor la termenele şi 

organele stabilite;  

• asigurarea emiterii cardurilor şi alimentarea conturilor de card 

pentru salariaŃii regiei;  

• eliberarea adeverinŃelor de venituri pentru salariaŃii regiei;  

• asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operaŃiile 

efectuate;  

• elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  
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• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 M. DIRECłIA TEHNICĂ  

Structura organizatorică  

 1. Inginer Şef 

 - Serviciul Automatizare Puncte Termice şi Dispecerizare 

Sistem 

 - Serviciul Urmărire realizare contorizare şi derulare lucrări 

de investiŃii 

 Biroul Strategii programe investiŃii de capital 

 2. Serviciul tehnic 

 3. serviciul Cercetare Proiectare 

 4. Biroul metrologie 

 AtribuŃiile DirecŃiei Tehnice  

• asigurarea activităŃii de investiŃii, activităŃii tehnice, activităŃii de 

cercetare - proiectare în cadrul regiei;  

• propunerea soluŃiilor tehnice şi tehnologice care vizează 

ridicarea nivelului de performanŃă al actualului sistem, prin 

reabilitarea elementelor componente ale acestuia, la un nivel egal 

cu acela ale unor sisteme moderne ale altor Ńări;  

• elaborarea programelor operative de reabilitare anuale cu 

finanŃare internă şi externă, care se integrează în strategia 

generală de dezvoltare a regiei, stabilirea acŃiunilor şi 

responsabilităŃilor în acest domeniu, coordonarea şi urmărirea 

realizării lor;  
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• asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de IicitaŃie ce 

se desfăşoară după regulile şi politicile finanŃatorilor externi;  

• asigură întocmirea caietelor de sarcini necesare realizării 

documentaŃiilor de atribuire în vederea desfăşurării procedurilor 

de lictitaŃii;  

• urmărirea încheierii şi gestionarii contractelor de achiziŃii publice 

aferente obiectivelor de investiŃii;  

• analizarea periodică, împreună cu proiectanŃii contractanŃi şi 

ceilalŃi factori implicaŃi, a modului de implementare şi realizare a 

programelor;  

• urmărirea obŃinerii în termen a acordurilor şi avizelor necesare 

deschiderii finanŃării şi execuŃiei lucrărilor de reabilitare;  

• organizarea activităŃii de avizare tehnico-economică, a 

documentaŃiilor tehnice pentru programele cu finanŃare externă şi 

internă;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

rnediului şi PSI.  

• asigurarea activităŃii de investiŃii, activităŃi tehnice, activităŃi de 

cercetare proiectare în cadrul regiei  

 M. 1. AtribuŃiile inginerului Şef 

• coordonează şi verifică întreaga activitate de derulare a 

lucrărilor şi de administrare a contractelor de achiziŃii publice de 

lucrări şi de produse aferente obiectivelor de investiŃii finanŃate 

din fonduri interne şi externe;  
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• analizează perspectivele de dezvoltare prin investiŃii a regiei pe 

termen scurt, mediu şi lung şi asigură fundamentarea, 

promovarea şi realizarea Programului de InvestiŃii de Capital 

(P.I.C.) multianual;  

• revizuieşte periodic P.I.C.-ul pentru ca acesta să reflecte 

priorităŃile apărute şi asigură elaborarea planului anual de 

investiŃii de capital prin realocarea proiectelor din P.I.C. conform 

ultimelor priorităŃi stabilite la nivelul regiei;  

• evaluează opŃiunile de finanŃare pe surse şi pe obiectivele de 

investiŃii cuprinse în programele anuale şi multianuale  

• gestionează exerciŃiul de prioritizare a proiectelor de investiŃii  

• stabileşte împreună cu serviciile aflate în subordine şi cu alte 

servicii din cadrul RADET implicate în procesul investiŃional, 

calendarul de implementare a P.I.C. anual şi multianual;  

• stabileşte ciclul unui proiect pe faze de elaborare şi 

implementare şi coordonează procesul de identificare şi 

elaborare a procedurilor operation ale necesare realizării 

proiectelor;  

• monitorizează derularea proiectelor în concordanŃă cu planurile 

întocmite, cu accent pe calitatea lucrărilor executate, a produselor 

livrate şi a serviciilor prestate, încadrarea în termene şi în bugetul 

de proiect alocat;  

• verifică îndeplinirea sarcinilor contractuale pe timpul derulării 

proiectelor.;  

• raportează comitetului de direcŃie orice tendinŃa de deviaŃie de 

la planul de proiect (buget, calendar, calitate), menŃionând 

cauzele şi propunând măsuri de rezolvare;  
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• conduce şedinŃele de bilanŃ intern şi cu contractantul pentru 

fiecare proiect în parte;  

• coordonează şi verifică întreaga activitate a serviciilor aflate în 

subordine şi propune soluŃii pentru eficientizarea acestora;  

• organizarea şi controlul activităŃii de metrologie a regiei;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

 M.1.1 AtribuŃiile Serviciului Automatizare Puncte termice şi 

Dispecerizare Sistem 

 M.1.1.1 Automatizare puncte termice  

• elaborarea documentaŃiilor de adjudecare pentru licitarea 

proiectului de automatizări puncte termice  

• elaborarea documentaŃiei de participare la IicitaŃiile pentu 

achiziŃionarea de lucrări şi bunuri în cadrul proiectului de 

automatizări puncte termice;  

• planificarea finanŃării plăŃilor şi împărŃirea pe surse de finanŃare, 

modificarea şi ajustarea bugetului, efectuarea de analize 

financiar-economice;  

• urmărirea obŃinerii în termen a acordurilor şi avizelor necesare 

efectuării Tragerilor de la BERD;  

• urmărirea respectării graficelor de execuŃie a lucrărilor de 

automatizare punete termice şi întocmirea rapoartelor operative 

privind stadiul realizării acestor lucrări;  

• analizarea periodică cu proiectanŃii, secŃiile de termoficare, 

contractanŃii şi cu ceilalŃi factori interesaŃi, a modului de realizare 
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al lucrărilor, a repunerii în funcŃiune a punctelor termice, la 

termenele prevăzute, preeum şi propunerea măsurilor de 

îmbunătăŃire a activităŃilor, urmărind totodată respectarea 

condiŃiilor tehnice de calitate  prevăzute în contractele încheiate;  

• convocarea şi participarea în comisiile de recepŃie pentru lucrări 

şi bunuri;  

• verificarea cantitativă a materialelor dezafectate de către 

Contractant şi urmărirea predării lor către secŃia de distribuŃie. 

 M.1.1.2 Dispecerizare sistem  

• asigură monitorizarea, controlul şi urmărirea implementării 

proiectului  

• coordonarea şi urmărirea activităŃilor desfăşurate de factorii care 

participă la realizarea investiŃiei;  

• asigurarea actualizării inventarierii, împreună cu furnizorul, a 

situaŃiei instalaŃiilor de măsurare în sursele de agent termic 

primm, precum şi a altor obiective tehnologice ale RADET;  

• asigurarea asistentei tehnice la montajul, implementarea, 

probele şi punerea în funcŃiune a module lor sistemului dispecer;  

• asigurarea infrastructurii necesare implementării, punerii în 

funcŃiune şi integrării sistemului dispecer;  

• asigurarea legăturilor între furnizorii de aparatură, echipamente, 

module dispecer, echipamente subordonate, procurate de 

RADET în cadrul altor programe de modernizare;  

• asigurarea corelării execuŃiei lucrărilor aferente învestiŃilor cu 

derularea altor lucrări de modernizare din cadrul RADET şi care 

privesc obiectivele tehnologice racordate la sistem dispecer;  



 221

• asigură elaborarea rapoartelor şi informărilor periodice privind 

stadiul derulării proiectului;  

• asigură realizarea recepŃiilor obiectivului de investiŃii;  

• asigurarea corelării execuŃiei lucrărilor aferente învestiŃilor cu 

derularea altor lucrări de modernizare din cadrul RADET şi care 

privesc obiectivele tehnologice racordate la sistemul dispecer;  

• elaborarea procedurilor operaŃionale şi de calitate pentru fiecare 

etapă a proiectului;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan al 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioadă anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI;  

M.1.2 AtribuŃiile serviciului urmărire, realizare contorizare şi 

derulare lucrări de investiŃii  

 M.1.2.1 Urmărire, realizare contorizare 

• urmărirea execuŃiei lucrărilor de montaj contoare din cadrul 

regiei cu respectarea cerinŃelor tehnice privind tipurile şi 

caracteristicile contoarelor şi activitatea de contorizare, condiŃii 

impuse de proiectant şi furnizorul de utilaje precum şi a cerinŃelor 

planului de asigurare a calităŃii;  

• actualizarea periodică şi păstrarea evidenŃei conloarelor nou 

montate şi intrale în dotarea regiei;  

• verificarea cantităŃii, calităŃii şi integrităŃii bunurilor furnizate 

(vane şi contoare);  
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• participarea la predarea bunurilor către Contractant şi 

informarea comisiei de recepŃie a eventualelor neconformităŃi 

împreună cu Inginerul Consultant angajat de Primăria 

Municipiului Bucureşti;  

• verificarea cantitativă a materialelor dezafectate de către 

Contractant şi urmărirea predării lor către secŃiile de distribuŃie;  

• verificarea şi confirmarea stadiilor fizice de execuŃie şi comunică 

rezultalut verificării către conducerea regiei şi către alte servicii 

funcŃionale. 

 M.1.2.2 Derulare Lucrări de Investitji  

• dezvoltarea planului de proiect pentrul fiecarei obiectiv de 

investiŃii în parte prin identificarea sarcinilor şi planificarea 

activităŃii de administrare a contraclelor, identificarea activităŃilor 

critice in implementarea proiectului  

• actualizarea pe parcursul implemenlarii proieclului, a planului de 

risc al proiectului, identificarea şi analizarea riscurilor, stabilirea 

mtlodelor de control.  

• urmărirea şi derularea contraclelor şi solicită încheierea 

amendamenlelor la contracte privind execuŃia lucrărilor şi achiziŃia 

de ulilaje.  

• păstrarea valabilităŃii autorizaŃiei de construire până la 

finalizarea execuŃiei lucrărilor şi solicită dacă este cazul 

prelungirea acesteia.  

• analizarea periodică cu proiectanŃii, contractanŃii şi cu ceilalŃi 

factori implicaŃi, a modului de realizare a programelor de investiŃii, 

a repunerii în funcŃiune a sistemului de termoficare, la termenele 

prevăzule cu respectarea condiŃiilor tehnice, de calitate, 

prevăzute în contractele încheiate;.  
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• analizarea periodică cu antreprenorul şi proiectantul general a 

stadiului lucrărilor pe şantier şi sprijinirea activităŃii acestora, 

precum şi urmărirea punerii în funcŃiune a obiectivelor de 

investiŃii, pe măsura terminării acestora; 

• asigură legătura permanentă cu proiectantul pe tot parcursul de 

derulare a contractului;  

• supravegherea tehnică în executarea obiectivelor de investiŃii şi 

a lucrărilor de reparaŃii şi remediere avarii prin inspectori de 

şantier autorizaŃi şi în baza contractelor încheiate şi a 

documentaŃiilor de execuŃie elaborate conform legii şi confirmă 

cantităŃile fizice real executate.  

• raportarea periodică conducerii regiei, a realizării fizice a 

lucrărilor executate în funcŃie de graficele de execuŃie aprobate, 

propunând măsuri pentru recuperarea restanŃelor.  

• păstrarea evidenŃei valorice a cheltuielilor realizate pentru 

lucrările de investiŃii în vederea recepŃionării obiectivelor. 

• realizarea lucrărilor de investiŃii cu respectarea dispoziŃiilor 

legale în această privinŃă.  

• îndeplinirea altor atribuŃii dispuse de conducerea regiei sau prin 

acte normative apărute ulterior statutării prezentelor atribuŃii;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară,  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  
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 M.1.3 AtribuŃiile Biroului Strategii programe investiŃii de 

capital  

- în colaborare cu alte compartimente implicate în dezvoltarea 

RADET, fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiŃiilor 

precum şi a lucrărilor de reparaŃii şi remediere avarii, după caz, 

ce urmează a fi incluse în programul de dezvoltare şi reabilitare a 

regiei;  

- întocmirea împreună cu Serviciul Financiar - Contabilitate a listei 

lucrărilor de investiŃii aprobate de conducerea regiei cu finanŃare 

parŃială sau totală de la bugetul statului, bugetul local, credite 

bancare, fonduri proprii etc;  

- elaborarea proiectului planului anual de dezvoltare prin lucrări 

de investiŃii pe surse de finanŃare, prin fundamentarea în 

colaborare cu compartimentele de specialitate a necesităŃii şi 

oportunităŃii investiŃiilor propuse în funcŃie de obiectivele stabilite 

de către conducerea regiei;  

- defalcarea planului anual de dezvoltare prin lucrări de investiŃii 

pe trimestre şi luni şi comunicarea factorilor interesaŃi;  

- reactualizarea planurilor de investiŃii corespunzătoare situaŃiilor 

reale, prin recalcularea valorii devizelor generale pe fiecare 

obiectiv în parte;  

- participarea la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare 

ale regiei; actualizarea pe parcursul implementării proiectului 

(împreună cu Serviciul Urmărire, Realizare, Contorizare şi 

Derulare Lucrări de InvestiŃii), a planului de risc al proiectului 
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(identificarea şi analizarea riscurilor), stabilirea metodei de 

control.  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activitatilor desfăşurate  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediuuli şi PSI 

 M.2 AtribuŃiile Serviciului Tehnic 

 Activitatea mecano - energetică  

• actualizarea bazei de date privind toate locurile de consum, 

urmărirea lucrărilor care se execută in instalaŃiile electrice 

conform proiectelor avizate, obŃinerea avizelor de racordare 

corespunzător situaŃiei existente sau nou create, perfectarea sau 

după caz reactualizarea contractelor de furnizare;  

• analizarea locurilor de consum privind consumurile realizate, 

respectarea condiŃiilor contractuale optimizarea echipamentelor 

de măsură pentru adoptarea celor mai convenabile tipuri de 

tarifare;  

• perfectarea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru  

subconsumatorii alimentaŃi din tablouri ale regiei sau unde regia 

are calitatea de subconsumator;  

• participarea, împreună cu responsabilii energetici ai Diviziilor, la 

solicitarea acestora la constatarea unor deficienŃe în funcŃionarea 

instalaŃiilor electrice şi propunerea de soluŃii pentru remedierea 

lor;  
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• analizarea propunerilor de casare pentru mijloace fixe şi obiecte 

de inventar din punct de vedere al legislaŃiei privind casarea, 

întocmirea referatului pentru casare transmiterea referatului spre 

aprobare în Consiliul de AdministraŃie şi participarea în comisiile 

numite pentru dezmembrarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar;  

• elaborarea documentaŃiei şi transmiterea către PMB pentru 

casarea mijloacelor fixe din patrimoniul public;  

• elaborarea pe baza propunerilor secŃiilor a programului de 

lucrări de mentenanŃă pentru maşinile unelte din dotare, 

întocmirea referatelor pentru executarea lucrărilor şi transmiterea 

spre aprobare în Consiliul de AdministraŃie; comunicarea la secŃii 

a programului aprobat şi urmărirea modului de realizare;  

• întocmirea procedurilor de sudare aplicabile în cadrul regiei, 

depunerea la ISCIR Central în vederea omologării şi participarea 

la omologarea acestor proceduri;  

• elaborarea şi distribuirea la nivelul fiecărei unităŃi de execuŃie a 

fişelor de omologare pentru procedeele de sudare cu tehnologiile 

de sudare aferente şi verificarea respectării întocmai a acestor 

proceduri;  

• participarea ca autorizat la recepŃia preliminară, la examinarea 

vizuală şi, după caz, la examinarea cu alte procedee specifice 

pentru lucrările executate cu terŃi şi întocmirea Raportului de 

constare;  

• participarea la probele de presiune, examinarea comportării 

îmbinărilor sudate şi stabilirea măsurilor de remediere când se 

constată deficienŃe;  
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• verificarea respectării tehnoiogiilor şi condiŃiilor de calilate 

pentru îmbinări sudate şi vizarea documenlelor ataşate la Cartea 

instalaŃiei;  

• participarea ca autori pe domenii (sudură, conducte şi recipienŃi 

sub presiune, instalaŃii ridicat)controalele efectuate de ISCIR şi 

transmilerea concluziilor acestor controale către cei implicaŃi cu 

măsuri de remediere a eventualelor deficienŃe constatate.  

• elaborarea şi urmărirea dotării fiecărui loc de muncă cu 

instrucŃiuni tehnice specifice privind exploalarea în condiŃii norma 

Ie, precum şi măsurile care rrebuie luare în caz de avarii, 

întreruperi sau dereglări în funcŃionarea instalaŃiilor sub presiune, 

recipienŃilor sub presiune şi a instalaŃiilor de ridicat;  

• efectuarea verificărilor şi încercărilor în vederea autorizării 

pentru funcŃionare la prima punere în funcŃiune şi la verificările 

tehnice periodice (conform /perioadelor de scadenŃă acordate) la 

instalaŃiile mecanice sub presiune şi instalaŃii de ridicat pe baza 

împulernicirii ISCIR - INSPECT IT;  

• întocmirea planului anual de verificări şi încercări pentru 

autorizarea funcŃionării instalaŃiilor sub presiune, recipienŃilor sub 

presiune şi instalaŃiilor de ridicat nou montate, verificarea tehnică 

periodică (Ia scadenŃă) a celor aflale în exploatare, cu aprobarea 

Directorului Tehnic şi transmiterea la ISCIR - INSPECT IT a 

acestui Program;  

• comunicarea la instituŃiile abilitate a avariilor şi accidentelor 

produse la instalaŃiile mecanice sub presiune, recipienŃi sub 

presiune şi instalaŃii de ridicat şi participarea la cercetarea 

acestora;  
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• întocmirea, păstrarea şi reactualizarea evidenŃelor instalaŃiilor 

sub presiune, recipienŃilor sub presiune şi instalaŃiilor de ridicat 

supuse reglementărilor ISCIR şi obŃinerea avizelor de inslalare 

conform legislaŃiei în vigoare;  

 Activitate: instalaŃii termice, automatizare, dispecerizare, 

contorizare (InstalaŃii termice - reŃele termice primare, secundare, 

puncte şi centrale termice)  

• analizarea în colaborare cu Diviziile a situaŃiei instalaŃiilor 

termice privind funcŃionarea şi starea acestora pentru elaborarea 

programului de mentenanŃă şi supunerea Programului spre 

aprobare către Comitetul de DirecŃie;  

• înlocmirea Temelor şi Comenzilor de proiectare pentru 

elaborarea pe faze (SPF, SF, PT+DE+CS) a documentaŃiilor 

tehnice;  

• recepŃionarea documentaŃiilor tehnice, analiza acestora din 

punct de vedere al respectării Temei de proiectare privind soluŃiile 

tehnice adoptate, echipamentele utilizate, respectarea 

conŃinutului cadru corespunzător fazei de proiectare şi criteriilor 

de performanŃă conform prevederilor legislaŃiei în vigoare şi Ie 

supune spre avizare în CTE;  

• acordarea de asistenŃă tehnică la solicitarea Diviziilor prin 

participarea la constatarea unor defecŃiuni şi avarii, analiza 

cauzelor producerii acestora şi propunerea de soluŃiile tehnice 

pentru remediere;  

• colaborarea cu proiectanŃii pentru elaborarea şi avizarea în CTE 

a Fişelor tehnice necesare pentru achiziŃia de produse, de lucrări 
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sau de servicii legate de proiectarea sau execuŃia instalaŃiilor 

termice pentru completarea Caietelor de sarcini conform 

legislaŃiei achiziŃiilor publice;  

• analizarea solicitărilor pentru alimentarea de noi consumatori, 

propunerea soluŃiilor de alimentare eliberarea Avizului de 

racordare şi informarea reprezentantului tehnic al diviziei despre 

condiŃiile din acest aviz;  

• instruirea persoanelor responsabile din cadrul Diviziilor şi 

acordarea de asistenŃă tehnică pentru punerea în aplicare a 

concluziilor unor studii şi cercetări sau pentru implemenlarea unor 

soluŃii tehnice noi privind execuŃia şi funcŃionarea instalaŃiilor 

termice;  

• analizarea ofertelor pentru utilaje tehnologice, materiale pentru 

conducte şi izolaŃii, echipamente şi utilaje independente propuneri 

pentru implementarea în cadrul regiei;  

• analizarea solicilărilor de debranşare/rebransare/separare a 

inslalaŃiilor primite din partea beneficiarilor - asociaŃii de 

proprietari sau agenŃi economici stabilirea soluŃiilor tehnice şi 

întocmirea avizelor;  

• urmărirea derulării contractelor de cercetare şi a proiectelor pilot 

pentru modernizarea inslalaŃiilor, dispecerizare şi automatizare 

analiza modului în care acestea răspund cerinŃelor regiei, 

prezenlarea concluziilor în ACTE şi propuneri pentru 

implementare;  

• documentarea şi prezentarea unor metode şi sisteme moderne 

de prelevare, teletransmisie, prelucrare şi interpretarea a datelor 
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furnizate de contoarele de energie termică, procurarea şi 

distribuirea actelor normative legale de contorizare şi a Fişelor 

tehnice şi instruirea personalului din secŃii;  

• analizarea şi avizarea solicitărilor de montaj de contoare de 

energie termică la agenŃii economici, instituŃii publice cu 

documentaŃiile de montaj aferente şi participarea la recepŃia în 

vederea preluării la facturare a acestor contoare;  

 Activitatea de emitere Avize de amplasament şi coordonare 

reŃele edilitare  

• verificarea conŃinulului documentelor depuse pentru obŃinerea 

avizelor de traseu şi de amplasament pentru construcŃii şi reŃele 

edilitare;  

• întocmirea Fişei tehnice, avizarea sau după caz stabilirea 

soluŃiei definitive şi emiterea Avizelor conform legislaŃiei în 

vigoare;  

• verificarea privind încadrarea în criteriile tehnice de avizare a 

soluŃiilor prezentate ca definitive pentru reŃele edilitare şi 

confirmarea prin semnarea, ca reprezentant al regiei, a planurilor 

de coordonare;  

• participarea în teren alături de ceilalŃi deŃinători de utilităŃi la 

predări de amplasament şi semnarea unui Proces-verbal pentru 

confirmarea respectării condiŃiilor impuse prin planul de 

coordonare;  

• participarea ca reprezentant al regiei, alături de reprezentanŃii 

celorlate regii, la şedinŃele săptămânale de coordonare şi Acord 

Unic din cadrul PMB şi Primăriile de Sector;  
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• participarea împreună cu reprezentanŃii PMB, ai Primăriilor de 

Sector şi celorlalŃi deŃinători de instalatii edilitare la întocmirea şi 

finalizarea de acte normative privind coordonarea, proiectarea, 

avizarea şi executarea de lucrări edilitare;  

 Activitatea pentru prioritizare proiecte, strategie tehnică, 

documentare tehnico-legislativă, CTE  

• elaborarea procedurilor referitoare la modul de întocmire de 

către divizii a propunerilor de lucrări în vederea definirii 

proiectelor pentru investiŃii, analizarea propunerilor de lucrări, 

întocmirea programelor de proiecte pe baza grilei de evaluare şi 

transmiterea spre aprobare a Programului către Comitetul de 

DirecŃie;  

• elaborarea Raportului asupra Studiilor de fezabilitate şi 

monitorizarea proiectelor după implementare, până la recepŃia 

finală pentru cuantificarea efectelor introducerii acestora;  

• asigurarea activităŃii de Secretariat CTE conform 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al CTE - RADET şi 

participarea la şedinŃele de avizare ale CTE - PMB, 

• procurarea documentaŃiilor tehntce şi actelor normative în 

domeniile legate de activitatea regiei, analiza acestora şi 

transmiterea sarcinilor ce revin din aceste acte normative diviziilor 

şi celorlalte comparlimente;  

• efectuarea analizelor şi formularea observaŃiilor şi propunerilor 

de modificare sau completare asupra unor lucrări transmise în 

ancheta (acte normative, standarde, contracte-cadru, studii etc.);  
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• procurarea documentelor emise de autorităŃile de reglementare 

(ANRE, ANRSC, ARCE, etc), extragerea şi transmiterea către 

factorii implicaŃi din cadrul regiei a sarcinilor ce Ie revin din aceste 

documente;  

• studierea ofertelor şi prospectelor de instalaŃii, echipamentelor, 

tehnologiilor, parliciparea la prezentări cu întocmirea referatelor şi 

propunerilor pentru implementare în regie;  

• culegerea şi prelucrarea dalelor, participarea la instructaje la 

Comisia NaŃională de Statistică şi întocmirea bilanŃurilor 

energetice şi dările de seamă statistice tip E;  

• analizarea studiilor de specialitate legate de activitatea actuală 

sau de perspectivă a regiei, întocmirea şi prezentarea către CTE 

şi/sau Comitetul Director a concluziilor ce se desprind şi 

propuneri de aplicare;  

• respectarea legislaŃiei în vigoare în legătură cu acŃiunile legate 

de atribuŃiile şi competenŃele Serviciului Tehnic;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI; 

• elaborarea planului tehnic şi de cercetare - dezvoltare al regiei;  

• elaborarea studiilor şi prognozelor tehnice privind dezvoltarea în 

perspectivă a activităŃii regiei; 
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• elaborarea documentaŃiilor tehnico-economice necesare pentru 

realizarea investiŃiilor ; 

• fundamentarea necesităŃii şi oportunităŃii proiectelor de investiŃii 

pe baza programului de dezvoltare al regiei;  

• aplicarea celor mai eficiente soluŃii funcŃionale şi constructive 

privind amplasarea investiŃiilor şi mijloacelor de organizare a 

acestora;  

• administrarea contractelor de achiziŃie publică de servicii 

aferente obiectivelor de investiŃii; 

• acordarea asistenŃei tehnice de specialitate diviziilor şi secŃiilor 

de termoficare prin compartimentele specializate;  

• coordonarea activităŃii de acordare a avizelor tehnice de 

specialitate 

 M.3 AtribuŃiile Serviciului Cercetare Proiectare 

• elaborarea programului propriu de cercetare ştiinŃifică, 

dezvoltare tehnică şi tehnologică şi introducerea progresului 

tehnic, în cadrul regiei;  

• participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului 

de termoficare, a serviciilor în general, modernizarea 

tehnologiilor, respectiv a instalaŃiilor şi echipamentelor;  

• asigurarea utilizării eficiente a capacităŃilor de cercetare - 

proiectare, în domeniul proiectării serviciilor, tehnologiilor, 

modernizării instalaŃiilor;  

• întocmirea de studii privind realizarea şi asimiliarea de servicii 

noi, de noi tehnologii de producere a acestora, care să asigure 

calitatea şi competitivitatea serviciilor oferite clienŃilor;  
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• adaptarea documentaŃiilor tehnice pe parcursul execuŃiilor la 

condiŃiile din teren;  

• elaborarea instrucŃiunilor tehnologice pentru noile servicii pe 

care Ie proiectează;  

• elaborarea studiilor de fezabilitate şi studiilor tehnico - 

economice pentru stabilirea oportunităŃii asimilării de servicii noi, 

lucrări de modernizare şi dezvoltare a regiei;  

• acordarea de asistenŃă tehnică necesară executării noilor 

servicii sau prestaŃii, de către Divizii şi Divizia ActivităŃi Conexe;  

• elaborarea de studii de dezvoltare a sistemului de termoficare, 

corelat cu planul de dezvoltare urbanistică a Municipiului 

Bucureşti;  

• iniŃierea şi participarea la încheierea unor contracte cu 

organisme şi instituŃii de specialitate în ce priveşte realizarea unor 

lucrări de dezvoltare a sistemelor de prestaŃii ale regiei, a 

reabilitării sistemului existent, realizarea de servicii noi, atunci 

când posibilităŃile de cercetare şi proiectare sunt depăşite;  

• analizarea temelor de cercetare - proiectare realizate prin 

colaborare cu institute de specialitate, propunând îmbunătăŃirea 

sau avizarea acestora din punct de vedere tehnic, tehnologic, 

economic, ecologic;  

• studierea şi propunerea retehnologizării proceselor de realizare 

a prestaŃiilor şi serviciilor perfecŃionarea unor procese de 

execuŃie, prin introducerea de tehnici şi dotări performante, iar 

după adoptarea soluŃiilor propuse, urmărirea aplicării şi eficienŃei 

acestora;  
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• urmărirea statistică a realizării parametrilor echipamentelor 

existente, prospectarea şi propunerea de înlocuire acestora cu 

alte echipamente mai performante, pe baza ofertelor, a testărilor, 

de la furnizori din Ńară şi din străinătate;  

• verificarea şi avizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor 

pentru instalaŃii, echipamente, utilaje, necesare modernizării, 

activităŃilor regiei;  

• întocmirea fişelor pe probleme, având teme privind strategia de 

dezvoltare şi funcŃionare a sistemului, în colaborare sau pe bază 

de contracte, cu institute de informare şi documentare din Ńară şi 

străinătate precum şi cu ASRO şi cu OSIM;  

• asigurarea de lucrări în specificul activităŃii sale şi pentru alŃi 

clienŃi;  

• executarea lucrărilor de ridicare topografică necesare întocmirii 

proiectelor pe care Ie elaborează, sau verificării execuŃiei 

lucrărilor edilitare;  

• reactualizarea planurilor topografice ale reŃelelor de termoficare;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI  

 M.4 AtribuŃiile Biroului Metrologie 

• întocmirea documentaŃiei necesare în vederea autorizării 

Laboratorului de Metrologie şi a personalului aferent;  
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• întocmirea documentaŃiei necesare în vederea autorizării anuale 

a R.A.D.E.T., pentru montarea de mijloace de măsurare;  

• întocmirea documentaŃiei necesare în vederea autorizării anuale 

a Atelierului de reparat mijloace de măsurare;  

• monitorizarea funcŃionării Atelierului de reparat mijloace de 

măsurare;  

• monitorizarea punerii în funcŃiune a contoarelor de energie 

termică şi debit, întocmirea documentaŃiei necesare în vederea 

elaborării Avizelor de punere în funcŃiune de către Biroul Român 

de Metrologie Legală;  

• monitorizarea activităŃii de service a contoarelor de energie 

termică şi debit privind repararea şi verificarea metrologica, cu 

firmele prestatoare;  

• urmărirea bunei funcŃionîri şi aplicarea prevederilor din 

protocoalele încheiate cu Societatea Electrocentrale Bucureşti 

privind sigilarea sistemelor de măsură tranzacŃionale a energiei 

termice.  

• participarea împreună cu organele de control ale Biroului 

Român de Metrologie Legală la controalele efectuate de către 

aceştia în cadrul regiei;  

• întocmirea documentaŃiei necesare în vederea achitării taxelor 

de supraveghere metrologica către Biroul Romîn de Metrologie 

Legal;  

• colaborarea cu firmele prestatoare şi cele de montare a 

contoarelor de energie termică privind buna funcŃionare a 

acestora;  
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• verificarea buclelor de contorizare la sesizările clienŃilor şi 

remedierea defecŃiunilor care nu necesită intervenŃii sub incidenŃa 

metrologică;  

• asigurarea asistenŃei tehnice la activitatea de revizie 

metrologică planificată a contorilor de energie termică montaŃi la 

clienŃi;  

• asigurarea efectuării reviziilor metrologice, urmărirea respectării 

cerinŃelor aplicabile privind realizarea lor şi confirmarea executării 

operaŃiilor prin avizarea sau, după caz respingerea datelor 

consemnate de prestatori în documentele emise;  

• elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

• aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

N. DIRECłIA EXPLOATARE ŞI MENTENANłĂ  

Structura organizatorică  

 DirecŃia Exploatare şi MentenanŃă  

• Dispecerat General  

• Serviciul ProducŃie  

• Serviciul MentenanŃă  

• Divizia DistribuŃie  

• SecŃia DistribuŃie Sector 1  

• SecŃia DistribuŃie Sector 2  
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• SecŃia DistribuŃie Sector 3  

• SecŃia DistribuŃie Sector 4  

• SecŃia DistribuŃie Sector 5  

• SecŃia DistribuŃie Sector 6  

 Divizia Transport  

• SecŃia Transport Sud 

• SecŃia Transport Progresul 

• SecŃia Transport VEST 

• SecŃia Transport Grozăveşti 

 Divizia Producere 

• SecŃia Centrale Termice 

• SecŃia Centrală Casa Presei 

 Divizia ActivităŃi Conexe 

• Lot 

• SecŃia Industrie Mică 

• SecŃia ÎntreŃinere, ReparaŃii, Transport 

 

AtribuŃiile DirecŃiei Exploatare şi MentenanŃă  

- programarea şi contractarea de energie termică prin încheierea 

de contracte întocmite cu respectarea contractului cadru aprobat 

de Autoritatea competentă; 

- prognozarea necesităŃilor de consum de căldură pe termen 

scurt, mediu şi lung;  

- preliminarea repartiŃiei pe surse a sarcinii termice şi a regimului 

hidraulic şi termic al surselor;  

- preliminarea regimului hidraulic şi termic al reŃelelor termice de 
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transport şi distribuŃie pentru menŃinerea parametrilor de regim la 

consumatori;  

- elaborarea măsurilor pentru evitarea situaŃiilor primejdioase de 

funcŃionare, precum şi a celor de îmbunătăŃire a sistemului;  

- coordonarea manevrelor şi a intervenŃiilor operative în 

instalaŃiile exploatate cu menŃinerea în funcŃiune a sistemuiui de 

termoficare;  

- respectarea indicatorilor de performanŃă specificaŃi în cadrul 

tehnic al reŃelelor termice;  

- urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanŃă menŃionaŃi 

în standardul de performanŃă, aprobat prin decizie a autorităŃii 

competente, pe baza unor proceduri specifice;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI.  

N1. ATRIBUłIILE DISPECERATULUI GENERAL 

- analizarea datelor primite din sistem si stabilirea reglajelor ce se 

impun în vederea funcŃionării normale a sistemului de 

termoficare. 

- stabilirea reglării cantitative şi calitative a agentului termic în 

conformitate cu metodologia proiectantului de regimuri de 

funcŃionare a sistemului de termoficare. 

- actualizarea valorilor parametrilor de regim de funcŃionare a 

sistemului de termoficare în funcŃie de prognoza vremii. 

- verificarea încadrării debitelor de apă de adaus la CET-uri, în 
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regimul hidraulic;  

- verificarea încadrării parametrilor pe magistrale în diagrama de 

reglaj;  

- legătura cu CET -urile în vederea verificării aparaturii de măsură 

şi control folosită la măsurarea energiei termice furnizată;  

- stabilirea opririlor prevăzute penlru reviziile periodice ale CET-

urilor, în funcŃie de necesităŃile marilor consumatori;  

- verificarea diafragmării sistemului de termoficare, stabilirea 

modificărilor ce se impun pentru funcŃionarea corespunzătoare a 

acestuia;  

- întocmirea regimului hidraulic şi termic pentru alimentarea cu 

energie termică şi funcŃionarea sistemului de termoficare din 

municipiul Bucureşti;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI. 

N.2 ATRIBUłIILE SERVICIULUI PRODUCłIE 

- întocmirea şi derularea contractelor cu furnizorii de energie 

termică, apă rece şi gaze naturale; 

- rezolvarea corespondenŃei legale de furnizarea energiei termice, 

apei reci şi a gazelor naturale;  

- urmărirea corectitudinii datelor privind energia termică 
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facturabilă comunicată de CET-uri;  

- urmărirea cantităŃilor de apă de adaos şi duritatea agentului 

termic primar pe fiecare sursă; 

- verificarea facturilor emise de furnizori privind corectitudinea 

cantităŃilor înscrise, formulând confirmări sau refuzuri, după caz;  

- urmărirea periodică şi lunară a cantităŃilor de energie termică 

intrate în sistem, prin efectuarea bilanŃurilor;  

- analizarea bilanŃurilor de energie termică şi apă rece întocmite 

de divizii şi propunerea măsurilor ce se impun;  

- identificarea neconformităŃile de tip infiltraŃii, defecŃiuni contori 

etc, şi transmiterea lor, operatorului de apă rece;  

- fundamentarea şi planificarea necesarului de energie termică, 

apă de adaos, apă rece şi gaze naturale pentru bugetul de 

venituri şi cheltuieli al regiei;  

- derularea relaŃiei cu PMB privind obŃinerea autorizaŃiilor 

trimestriale de intervenŃie în domeniul public prin lucrările la 

reŃelele de termoficare;  

- participarea la elaborarea procedurilor aplicate în cadrul 

DirecŃiei Exploatare şi MentenanŃă; 

- întocmirea şi derularea contractelor cu furnizorii de energie 

termică, apă rece şi gaze naturale; .  

- rezolvarea corespondenŃei legate de furnizarea energiei 

termice, apei reci şi a gazelor naturale;  

- urmărirea corectitudinii datelor privind energia termică 

facturabilă comunicată de CET-uri;  

- urmărirea cantităŃilor de apă de adaos şi duritatea agentului 
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termic primar pe fiecare sursă;  

- verificarea facturilor emise de furnizori privind corectitudinea 

cantităŃilor înscrise, formulând confirmări sau refuzuri, după caz;  

- urmărirea periodică şi lunară a cantităŃilor de energie termică 

intrate în sistem, prin efectuarea bilanŃurilor;  

- analizarea bilanŃurilor de energie termică şi apă rece întocmite 

de divizii şi propunerea măsurilor ce se impun;  

- identificarea neconformităŃilor de tip infiltraŃii, defecŃiuni contori 

etc, şi transmiterea lor, operatorului de apă rece;  

- fundamentarea şi planificarea necesarului de energie termică, 

apă de adaos, apă rece şi gaze naturale pentru bugetul de 

venituri şi cheltuieli al regiei;  

- derularea relaŃiei cu PMB privind obŃinerea autorizaŃiilor 

trimestriale de intervenŃie în domeniul public prin lucrările la 

reŃelele de termoficare;  

- participarea la elaborarea procedurilor aplicate în cadrul 

DirecŃiei ProducŃie;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI. 

N.3 ATRIBUłIILE SERVICIULUI MENTENANłĂ  

- realizarea unei baze de date care să cuprindă toate 
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echipamentele aflate în patrimoniul RADET supuse garanŃiei şi 

postgaranŃiei ;  

- obŃinerea de documentaŃie tehnică atât pentru echipamente cât 

şi pentru subansamblele acestora ;  

- obŃinerea de recomandări tehnice şi constructive de la 

producatori şi/sau distribuitori ;  

- întocmirea unei cărŃi a utilajului/echipamentului în care să se 

consemneze toate intervenŃiile realizate începând cu data 

achiziŃiei şi până la casare ;  

- realizarea de programe de monitorizare şi intervenŃie asupra 

utilajelor/echipamentelor înainte ca acestea să se defecteze ;  

- interpretarea datelor centralizate şi transmiterea acestora 

diviziilor/serviciilor/secŃiilor interesate în vederea intervenŃiei la 

"cauza" care a produs defectarea utilajului/echipamentului şi 

efectul acestuia ;  

- urmăreşte intervalele de timp (ore de funcŃionare) la care 

personalul RADET trebuie să intervină în sistem şi modalitatea de 

a face acest lucru ;  

- transmiterea către divizii / servicii / secŃii din cadrul RADET 

acolo unde este cazul, a frecvenŃei defecŃiunilor, iar dacă una 

dintre acestea persistă, comunică serviciilor abilitate defecŃiunea 

în vederea luării măsurilor adecvate ; 

- estimarea costurilor privind întreŃinerea echipamentelor şi 

achiziŃia de piese de schimb aferente în funcŃie de valorile anilor 

precedenŃi, în conformitate cu istoricul existent;  

- eşalonarea service-ului funcŃie de necesităŃi şi priorităŃi;. 
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- întocmirea de cataloage pe tipuri de intervenŃii :  

- desemnează clasa tehnică a intervenŃiei, gruparea se va face 

pe cicluri de intervenŃii la care se asociază echipamentele; 

gruparea va fi dată de tipul de succesiune al intervenŃiei;  

- Planificarea şi urmărirea activităŃii de mentenanŃă:  

 - întocmirea planurilor de intervenŃie pe baza unor criterii de 

selecŃie a echipamentelor şi/sau intervenŃiilor, realizate sau 

planificate de acesta pe un interval dat; 

 - intervenŃiile neplanificate; 

 - program de raportare; 

-comenzi interne de mentenanŃă: 

 - asigură condiŃii unice de identificare a execuŃiei lucrărilor 

de mentenanŃă pe baza fişelo tehnice; 

 - fişe tehnice asociate prin care se determină necesarul de 

materii prime şi materiale, piese de schimb şi estimarea costurilor 

de manoperă;  

- întocmirea de documentaŃii de lansare a lucrărilor de 

reparaŃii/întreŃinere;  

- rapoarte de urmărire a intervenŃiilor de mentenanŃă;  

- raport de realizare a planului de reparaŃii;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale 

regiei şi corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 



 245

Mediului şi P.S.I.  

N.4 ATRIBUłIILE DIVIZIEI DISTRIBUłIE  

- organizarea exploatării şi supravegherii sistemului de distribuŃie 

a energiei termice în vederea funcŃionării în siguranŃă acestuia şi 

urmărirea respectării programului de producŃie stabilit de Serviciul 

Dispecerat;  

- urmărirea realizării în conformitate cu prevederile planurilor de 

revizii şi reparaŃii întocmite anual de secŃiile de distribuŃie, a 

lucrărilor de întreŃinere, revizii şi reparaŃii a reŃelelor de distribuŃie 

şi punctelor termice din dotare;  

- monitorizarea pierderilor accidentale din sistemul de distribuŃie 

şi luarea măsurilor ce se impun;  

- urmărirea utilizării economicoase a mijloacelor de transport şi a 

utilajelor din cadrul secŃiilor de distribuŃie;  

- propuneri de elaborare a unor proiecte de îmbunătăŃire a 

funcŃionării sistemului de distribuŃie.  

- analizarea şi procesarea consumurilor de energie electrică de la 

toate punctele de consum din cadrul secŃiilor de distribuŃie;  

- efectuarea de analize în vederea creşterii eficienŃei fondurilor 

fixe, sporirii acumulărilor băneşti şi accelerării vitezei de rotaŃie a 

mijloacelor circulante;  

- stabilirea nivelului maxim de materii prime, materiale şi alte 

elemente ale mijloacelor circulante, cu respectarea nivelurilor 

orientative aprobate;  

- propunerea preŃurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile din 

cadrul activităŃilor;  
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- inventarierea bunurilor aflale în patrimoniul regiei;  

- avizarea proceselor verbaIe de casare, de dezmembrare şi 

provenienŃă a materialelor dezafectate;  

- asigurarea unei bune relaŃii cu abonaŃii prin furnizarea de 

informaŃii cu caracter economic şi sprijin în vederea rezolvării 

problemelor de natură economică cu care se confruntă;  

- urmărirea închiderii furnizării agentului termic la abonaŃii care 

înregistrează restanŃe la plata facturilor;  

- verificare, prin sondaj, a modului de lucru şi Ńinerea evidenŃei 

operative a bunurilor materiale, obiectelor de inventar şi 

mijloacelor fixe de la SecŃiile subordonate. 

- întocmirea documentaŃiei finale necesară acŃionăriii în instanŃă a 

foştilor salariaŃi, penlru recuperarea contravalorii obiectelor de 

inventar, mijloacelor fixe, a altor pagube produse regiei în 

conformitale cu Codul Muncii;  

- întocmirea sancŃiunilor disciplinare pe baza referatelor 

transmise de secŃii;  

- gestionarea bunurilor aflate la sediul Diviziei şi aprovizionarea 

cu consumabile,  

- mijloace fixe şi obiecte de inventar;  

- înregistrarea, repartizarea şi rezolvarea finală a tuturor petiŃiilor 

la nivel de Divizie;  

- asigurarea rezolvării problemelor consumatorilor şi a salariaŃilor 

secŃiilor de DistribuŃie, prin programarea săptămânală de 

audienŃe la nivel de Divizie; 

- elaborarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli al 
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diviziei, cu defalcarea prevederilor pe luni; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative; 

- face propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de 

Muncă şi a Regulamentului Intern; 

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate; 

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi PSI 

N.4.1 ATRIBUłIILE SECłIEI DISTRIBUłIE (SecŃia DistribuŃie 

Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

- preluarea energiei termice, prepararea apei calde şi distribuŃia 

direct la abonaŃi, a energiei termice sub formă de căldură şi apă 

caldă menajeră; 

- monitorizarea pierderilor accidentale de agent termic, din 

circuitul sistemului de distribuŃie ce depăşesc valorile normale, 

pentru înlăturarea cauzelor ce le determină; 

- revizia, repararea, remedierea, întreŃinerea şi exploatarea 

instalaŃiilor din punctele termice;  

- realizarea temperaturii agentului termic conform diagramelor, la 

bucla de contorizare a consumatorului; 

- aplicarea şi respectarea cu stricteŃe a regimurilor hidraulice şi 

termice la toate instalaŃiile din dotare, prin luarea tuturor măsurilor 
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care se impun;. 

- utilizarea economică a mijloacelor de transport auto şi a 

utilajelor repartizate; asigurarea circuitului informaŃional, privind 

sistemul de distribuŃie, prin dispecerizare;  

- funcŃionarea, utilizarea şi exploatarea sigură şi fără întrerupere 

a instalaŃiilor şi utilajelor cu regim de funcŃionare continua, cu 

grad ridicat de pericol în exploatare, slabilite prin reglementările 

existente;  

- respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea 

tuturor reglementărilor privind desfăşurarea procesului de muncă;  

- urmărirea calităŃii execuŃiei lucrărilor de investiŃii şi de 

modernizări precum şi a participării la efectuarea probelor şi la 

recepŃia lucrărilor de reparaŃii şi revizii planificate şi accidentale; 

- realizarea lucrărilor la instalaŃiile interioare ale blocurilor, 

conform contractelor de prestări – servicii încheiate de către 

Biroul Marketing;  

- asigurarea asistenŃei tehnice la efectuarea probelor şi la 

controlul calităŃii execuŃiei lucrărilor noi în instalaŃiile din dotarea 

abonaŃilor;  

- elaborarea graficelor de revizie anuală pe sectoare de activitate;  

- întocmirea necesarului anual de materiale pentru rezivia din 

perioada de vară cât şi pentru lucrările de intervenŃii, exploatare 

şi întreŃinere curentă;  

- întocmirea documentaŃiei tehnice primare pentru autorizaŃii, 

intervenŃii în domeniul public;  

- întocmirea planului de revizie metrologică a instalaŃiilor şi 
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utilajelor cu regim de funcŃionare continuă sau cu grad ridicat de 

pericole în exploatare, stabilite prin reglementările existente;  

- evidenŃa dosarelor tehnice din arhiva secŃiei şi completarea 

acestora cu documentaŃii tehnice noi,  

- monitorizarea consumurilor de energie termică, apă rece, apă 

de adaos, energie electrică (activă, reactivă) şi încadrarea lor în 

limite admise, a pierderilor în sistemul de distribuŃie precum şi 

stabilirea consumurilor (apă caldă de consum, încălzire, debit, 

CET) la nivelul punctelor de consum;  

- propuneri pentru elaborarea bugetului anual de venituri şi 

cheltuieli al secŃiei, cu defalcarea prevederilor pe luni. ; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- înregistrarea, rezolvarea şi raportarea petiŃiilor, a petiŃiilor din 

audienŃe, primite de la Divizia DistribuŃie, precum şi a 

reclamaŃiilor telefonice la nivel de secŃie; asigură informarea 

clienŃilor în legatură cu problemele reclamate la nivelul secŃiei;  

- preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloace fixe;  

- urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico-economici; 

aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane;  

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legatură cu 
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prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃiei. 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legatură cu normele de 

protecŃie a muncii;  

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;  

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  

- propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern;. 

- participarea la elaborarea sau îmbunătăŃirea indicatoarelor 

tarifare de calificare specifice SecŃiei;  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I; 

N.5 ATRIBUłIILE DIVIZIEI TRANSPORT  

- elaborarea, împreună cu Divizia DistribuŃie, a programului de 

asigurare cu energie termică, supunerea spre aprobare 

conducerii regiei şi urmărirea respectării programului aprobat;  

- elaborarea bilanŃurilor termice pe Divizie;  

- elaborarea procedurilor de lucru pentru activităŃile de măsurare 

şi facturare internă a energiei termice livrate;  

- elaborarea propunerilor de planuri de toate categoriile (de 

producŃie, de întreŃinere şi reparaŃii, de investiŃii, de muncă şi 
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salarii, de activităŃi administrative, bugetele de venituri şi 

cheltuieli) la nivelul SecŃiilor, prin consultarea şefilor de secŃii şi la 

nivelul Diviziei;  

- asigurarea, prin forŃe proprii sau prin colaboratori, a 

documentaŃiilor tehnice necesare realizării lucrărilor curente de 

exploatare, întreŃinere şi reparaŃii realizate de personalul Diviziei 

(normei interne, caiete de sarcini, instrucŃiuni şi proceduri de 

lucru, etc.); 

- fundamentarea necesarului de dotări, modernizări şi 

retehnologizări specifice Diviziei şi urmărirea realizării lucrărilor 

aprobate;  

- asigurarea activităŃii metrologice şi ISCIR din cadrul secŃiilor şi 

obŃinerea avizelor (autorizărilor pentru dotări) în aceste domenii;  

-urmărirea durităŃii apei tratate şi menŃinerea acesteia în limitele 

admise;  

- urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico-economici;  

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- organizarea activităŃii de pază cu firme specializate şi cu 

personal propriu al regiei  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al diviziei, 

lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei şi 

corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;  
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- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.;  

N.5.1 ATRIBUłIILE SECłIEI DE TRANSPORT (SecŃia Transport 

SUD, PROGRESUL, VEST, GROZĂVEŞTI)  

- preluarea de la furnizorii interni şi externi a energiei termice pe 

care o transportă şi o distribuie la clienŃii interni - secŃii de 

distribuŃie şi la clienŃii externi - consumatori - persoane fizice, 

consumatori persoane juridice - societăŃi, firme, instituŃii publice, 

organizaŃii non guvernamentale;  

- organizarea, supravegherea şi exploatarea continuă a reŃelelor 

primare, în condiŃii de siguranŃă, utilizarea raŃională şi economică 

a agentului termic şi respectarea regimurilor hidraulice şi termice 

şi a prevederilor normative în vigoare privind folosirea energiei 

termice;  

- executarea lucrărilor de întreŃinere, revizie, reparaŃii şi remedieri 

avarii la reŃelele de termoficare şi racorduri primare;  

- executarea şi urmărirea echilibrării hidraulice a sistemului de 

reŃele primare prin diafragmare;  

- urmărirea permanentă a depistării pierderilor accidentale şi 

tehnologice de agent termic din circuitul sistemului de reŃele 

primare ce depăşesc prevederile normate şi înlăturarea cauzelor;  

- verificarea periodică a stării tehnice a reŃelelor şi racordurilor 

primare şi a galeriilor canalelor termice;  

- utilizarea eficace şi raŃională a rnaterialelor, maşinilor auto şi 
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utilajelor în procesul de muncă;  

- executarea corectă a manevrelor din reŃeaua primară pe baza 

foilor de manevre, atât la oprire cât şi la punerea în funcŃiune;  

- controlul şi urmărirea modului de exploatare, întreŃinere şi 

reparare a instalaŃiilor de încălzire racordate la termoficare din 

cadrul agenŃilor economici, instituŃiilor, consumatorilor urbani, 

unităŃilor social - culturale şi a modului de utilizare a agentului 

termic în conformitate cu prevederile în vigoare;  

- verificarea traseelor existente pentru evitarea amplasării 

construcŃiilor edilitare pe acestea;  

- urmărirea durităŃii apei tratate şi menŃinerea acesteia în limitele 

admise;  

- obŃinerea autorizaŃiei de lucru pentru executarea lucrărilor de 

intervenŃie în domeniul public, de către personalul secŃiei;  

- rezolvarea propunerilor, sesizărilor şi reclamaŃiilor reale ale 

clienŃilor interni şi externi;  

- preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloace fixe;  

- elaborarea bilanŃurilor termice ale secŃiei; 

- verificarea funcŃionării ansamblului de contorizare de energie 

termică în punctele termice şi participarea la remedierea 

defecŃiunilor, după caz;  

- planificarea şi urmărirea verificării, reparării aparatelor de 

măsură şi control;  

- actualizarea bazei de date a clienŃilor externi şi asigurarea 

relaŃiei de comunicare cu aceştia, inclusiv în vederea achitării 
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facturilor restante; 

- întocmirea evidenŃei intrări·- ieşiri a maşinilor şi utilajelor utilizate 

în cadrul secŃiei; 

- întocmirea, evidenŃa, actualizarea şi păstrarea integrităŃii 

documentaŃiei tehnice a mijloacelor fixe din cadrul secŃiei; 

- organizarea, coordonarea, monitorizarea şi asigurarea lucrărilor 

şi activităŃilor funcŃionării normaIe a sistemului de reŃele termice; 

- elaborarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli al 

secŃiei; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane;  

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legătură cu 

prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃiei. 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legătură cu normele de 

protecŃie a muncii;  

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;  

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  
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- propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern; 

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.; 

N. 6 ATRIBUłIILE DIVIZIEI PRODUCERE 

-asigurarea producerii şi distribuirii energiei termice, sub formă de 

căldura şi apă caldă menajeră, prin sistemul centralelor termice 

de cvartal şi CTZ Casa Presei, pentru abonaŃii din zonele 

stabilite;. 

- organizarea şi supravegherea exploatării şi utilizării raŃionale a 

instalaŃiilor aferente centralelor termice,la parametrii stabiliŃi şi în 

condiŃii de siguranŃă; 

- urmărirea respectării normelor de consum de gaze naturale şi 

combustibili la centralele termice şi aplicarea măsurilor necesare 

pentru menŃinerea randamentului de funcŃionare a cazanelor. 

- organizarea şi urmărirea executării lucrărilor de revizie, 

întreŃinere şi reparării a instalaŃiilor şi utilajelor din dotarea 

secŃiilor subordonate, a reŃelelor, racordurilor, centralelor termice 

şi instalaŃiilor interioare din blocurile de locuinŃe, de a căror 

exploatare răspunde; 

- asigurarea repartizării judicioase a materialelor de întreŃinere şi 

reparaŃii, pentru uzul secŃiilor subordonate şi încadrarea în 

normele de consum; 

- asigurarea analizei în cadrul secŃiilor a accidentelor tehnice 
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apărute la maşini, utilaje, autovehicule şi mijloace speciale de 

intervenŃie şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea 

acestora; 

- elaborarea graficului de opriri pentru revizii, la instalaŃiile şi 

utilajele tehnologice care determină întreruperea producŃiei în 

secŃii şi la locurile de muncă; 

- asigurarea organizării proceselor de producŃie şi de muncă din 

cadrul secŃiilor şi a propunerilor de modernizare şi 

retehnologizare a acestora;  

- urmărirea calităŃii execuŃiei lucrărilor de investiŃii şi de 

modernizări, conform proiectelor, şi participarea la efectuarea 

probelor şi la recepŃia lucrărilor; 

- propuneri pentru dezvoltare; 

• noi clienŃi;â 

• modernizare prin cogenerare 

- eficienŃa energetică – analiză consumuri specifice (Gcal, 

energie electrică, combustibil) ; 

- analizarea şi procesarea consumurilor de energie termică, apă 

rece, energie electrică de la toate punctele de consum din cadrul 

secŃiilor de producere; 

- urmărirea încadrării valorilor consumurilor specifice în limitele 

acceptabile, concordanŃa între consumurile indicate de contor şi 

parametrii de livrare a agentului termic şi identificarea anomaliilor 

de funcŃionare a sistemului de distribuŃie;. 

- analizarea pierderilor accidentale din sistemul de distribuŃie pe 

baza raportărilor zilnice primite de la secŃiile subordonate;  



 257

- propuneri de elaborare a unor proiecte de îmbunătăŃire a 

funcŃionării sistemului de distribuŃie;  

- asigurarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluŃionare 

şi raportare privind reclamaŃiile făcute la adresa sa de 

consumator în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi / sau 

facturarea consumurilor; 

- urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico - economici; 

- efectuarea de analize în vederea creşterii eficienŃei fondurilor 

fixe, sporirii acumulărilor băneşti şi accelerării vitezei de rotaŃie a 

mijloacelor circulante; 

- stabilirea nivelului maxim de materii prime, materiale şi alte 

elemente ale mijloacelor circulante, cu respectarea nivelurilor 

orientative aprobate. ; 

- analizarea şi inventarierea lunară a stocurilor de materiale 

existente în magaziile secŃiilor;. 

- avizarea proceselor verbaIe de casare, de dezmembrare şi 

provenienŃă a materialelor dezafectate; 

- asigurarea unei bune relaŃii cu abonaŃii prin furnizarea de 

informaŃii cu caracter economic şi sprijin în vederea rezolvării 

problemelor de natură economică cu care se confruntă;. 

- preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloace fixe;. 

- elaborarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli al 

diviziei, cu defalcarea prevederilor pe luni. ; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 
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cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;. 

- aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane. ; 

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legătură cu 

prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃiei. 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legătură cu normele de 

protecŃie a muncii. ; 

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării; 

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  

- propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern;. 

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia-

Mediului şi P.S.I; 

N.6.1 ATRIBUłIILE SECłIEI CENTRALE TERMICE  

- organizarea şi asigurarea exploatării şi supravegherii continuue 

a centralelor termice, în condiŃii de siguranŃă, cu respectarea 

programului de funcŃionare şi normele tehnice stabilite;  

- asigurarea respectării condiŃiilor tehnice de funcŃionare a 
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instalaŃiilor pentru distribuŃia energiei termice la clienŃi;  

- punerea în funcŃiune a instalaŃiilor de forŃă, lumină şi ventilaŃie 

din centralele termice, organizarea şi asigurarea bunei funcŃionări 

a acestora; 

- asigurarea funcŃionării sigure, fără întrerupere, a instalaŃiilor, 

utilajelor şi maşinilor cu regim continuu sau grad ridicat de pericol 

în exploatare, stabilite prin acte normative;  

- asigurarea corectă a manevrelor din instalaŃii;  

-asigurarea unui consum economic de gaze şi utilizarea raŃională 

a instalaŃiilor aferente;  

- aplicarea măsurilor de reducere continuă a pierderilor de apă, 

survenite în cadrul sistemului;  

- organizarea şi asigurarea executării lucrărilor de revizie, 

întreŃinere şi reparaŃii din cadrul secŃiei, repararea centralelor 

termice şi reŃelelor de distanŃă; monitorizarea pierderilor 

accidentale din sistemul de distribuŃie şi luarea măsurilor ce se 

impun;  

- urmărirea calităŃii apei din punct de vedere chimic şi măsuri de 

menŃinere a acesteia în parametrii normali;  

- asigurarea activităŃii de dispecerat a secŃiei  

- asigurarea branşării sau debranşării de la reŃeaua termică a 

consumatorilor în condiŃiile legii;  

- monitorizarea consumurilor de energie termică, apă rece, apă 

adaos, energie electrică (activă, reactivă) şi încadrarea lor în 

limite admise;  

- stabilirea consumurilor (apă caldă de consum, încălzire, 
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combustibil, energie electrică, producŃia energiei termice 

realizare) la nivelul punctelor de consum; preluarea, depozitarea, 

gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de inventar şi 

mijloace fixe;  

- elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 

serviciului, lunar, semestrial, anual;  

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- asigurarea utilizării raŃionale a mijloacelor de transport şi 

materialelor repartizate secŃiei;  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate; 

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.  

N.6.2. ATRIBUłIILE SECłIEI CENTRALA CASA PRESEI 

- activitatea de conducere operative prin dispecer;  

- activitatea de exploatare, monitonzare şi controlul instalaŃiilor 

din CT Casa Presei;  

- activitatea de revizie, întreŃinere curentă a instalaŃiilor de 

producere a energiei termice;  

- activitatea de întreŃinere curentă a instalaŃiilor monitorizare şi 

conducere de la distanŃă; 

- activitatea de dedurizare şi degazare a apei de adaos din CT 
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Casa Presei;  

- activitatea de supraveghere şi reglare a parametrilor fizico-

chimici ai apei de adaos şi a apei din reŃeaua de termoficare 

pentru menŃinerea în parametrii normaŃi;  

- activitatea de supraveghere şi reglare a instalaŃiilor pentru 

funcŃionarea cu emisii de noxe în limitele admise (mediu);  

- activitatea de supraveghere şi reglare a instalaŃiilor de evacuare 

ape uzate pentru încadrarea în limitele admise;  

- activitatea de urmărire a lucrărilor de intervenŃii şi reparaŃii cu 

terŃi;  

- activitatea de elaborare şi întocmire a observaŃiilor la teme de 

proiectare, studii, proiecte şi documentaŃii privind instalaŃiile din 

CT Casa Presei;  

- activitatea de întocmire bilanŃuri tehnico-economice şi statistici 

privind consumurile de materii prime, materiale şi energetize 

realizate la CT Casa Presei;  

- activitatea de urmărire a funcŃionării contoarelor; 

- activitatea de determinare a puterii calorice a combustibilului 

gazos şi lichid; 

- verificarea etanşeităŃii instalaŃiilor de gaze naturale;  

- acŃiunea de pregătire şi urmărire în vederea verificării 

metrologice şi ISCIR; 

- activitatea de verificare a instalaŃiilor de gaze (normativul de 

gaze);  

- cogenerarea de mică putere;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 
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serviciului, lunar, semestrial, anual;  

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi Iichidarea efectelor economice 

negative;  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate; 

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I. 

N 7. ATRIBUłIILE DIVIZIEI ACTIVITĂłI CONEXE 

- elaborarea propunerilor de planuri de toate categoriile (de 

producŃie, de întreŃinere şi reparaŃii, de investiŃii, de muncă şi 

salarii, de activităŃi administrative, bugetele de venituri şi 

cheltuieli) la nivelul secŃiilor şi la nivelul Diviziei, prin consultarea 

subunităŃilor regiei (clienŃii interni), precum şi a şefilor de sectoare 

pentru stabilirea serviciilor solicitate de către acestea, prin 

valorificarea rezultatelor, studiilor de conjuncture a pieŃelor de 

interes pentru Divizie;  

- defalcarea pe secŃii a planurilor Diviziei, aprobate de regie;  

- urmărirea şi analizarea periodică a gradului de realizare a 

planurilor aprobate, luând măsurile care se impun pentru 

îndeplinirea lor;  

- realizarea studiului de conjunctură a pieŃelor de interes pentru 

Divizie, în ipoteza de ofertantă(piaŃa clienŃilor externi ai Diviziei); 

- dezvoltarea nomenclatorului de servicii sau produse oferite 
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clienŃilor interni sau externi ai Diviziei; 

- contractarea/perfectarea serviciilor oferite de Divizie şi 

urmărirea respectării prevederilor documentelor încheiate, de 

către ambii parteneri;  

- facturarea serviciilor prestate clienŃilor externi şi urmărirea 

încasării facturilor;  

- determinarea şi planificarea resurselor necesare Diviziei;  

 -asigurarea, prin forŃe proprii sau prin colaboratori, a 

documentaŃiilor tehnice necesare realizării lucrărilor curente de 

exploatare, întreŃinere şi reparaŃii realizate de personalul Diviziei 

(norme interne, caiete de sarcini, instrucŃiuni şi proceduri de 

lucru, etc.);  

- fundamentarea necesarului de dotări, modernizări şi 

retehnologizări specifice Diviziei şi urmărirea realizării lucrărilor 

aprobate;  

- asigurarea activităŃii metrologice şi ISCIR din cadrul secŃiilor şi 

obŃinerea avizelor (autorizărilor pentru dotări) în aceste domenii;  

- urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico-economici;  

-asigurarea realizării activităŃii de pază a obiectivelor regiei cu 

firme specializate şi cu personal propriu  

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 
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Diviziei, lunar, semestrial, anual;  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de·ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.  

N.7.1 ATRIBUłIILE SECłIEI LOT  

- solicitarea de comenzi interne din partea secŃiilor de producŃie 

pentru lucrări de reparaŃii; 

- întocmirea listei de plan anuală pe baza comenzilor primite;  

- efectuarea antemăsurătorilor, întocmirea devizului, oferta pentru 

lucrările respective după întocmirea proiectului;  

- întocmirea de situaŃii de plată în vederea decontării lucrărilor; 

- efectuarea decontărilor pe măsura avansării de execuŃie; 

- întocmirea fişei Iimită şi comparativă de materiale la sfârşitul 

lucrării;  

- asigurarea întocmirii planului anual al lucrărilor, defalcat pe 

trimestre şi luni, pe baza programelor operative de producŃie, a 

comenzilor primite de clienŃi, a dispoziŃiilor de lucru şi comenzilor 

interne de execuŃie lunară, primite de la DirecŃia Exploatare şi 

MentenanŃă (Serviciul ProducŃie); 

- organizarea proceseIor de prestări servicii pentru cIienŃi cât şi a 

celor proprii activităŃii secŃiei repartizarea personalului şi a 

sarcinilor în cadrul procesului;  

- emiterea şi înaintarea către Serviciului Aprovizionare a 

programului anual de aprovizionare tehnico - materială, aprobat 

de conducerea regiei, necesar desfăşurării activităŃilor de prestări 
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servicii către clienŃi şi a lucrărilor aferente regiei;  

- emiterea de comenzi de aprovizionare de materiale, aparatură, 

etc., în funcŃie de necesarul de materiale şi aparatură rezultate 

din devizele şi proiectele aprobate;  

- întocmirea CărŃii Tehnice a lucrării executate şi efectuarea 

recepŃiei şi închiderii lucrării finalizate;  

- executarea lucrărilor pe bază de proiect;  

- executarea lucrărilor în condiŃii de calitate şi la termenele 

stabilite;  

- organizarea şi asigurarea executării lucrărilor de reparaŃii la 

reŃelele de termoficare în limitele stabilite de conducerea regiei;  

- organizarea şi asigurarea executării lucrărilor de transformare a 

centralelor termice în punctele termice, montarea staŃiilor de 

dedurizare a apei în centralele termice cât şi a altor lucrări, 

conform proiectelor şi în condiŃiile prescrise; asigurarea 

exploatării şi întreŃinerii maşinilor şi utilajelor, uneltelor, aparaturii 

şi instalaŃiilor din dotare;  

- preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloace fixe;  

-elaborarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli al 

diviziei; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  
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- aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane;  

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legatură cu 

prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃiei. 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legatură cu normele de 

protecŃie a muncii;  

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;  

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  

-propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern.  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.  

N 7.2. ATRIBUłIILE SECłIEI INDUSTRIE MICĂ 

- exploatarea şi întreŃinerea bazei tehnice proprii 

- prestarea de servicii, în conformitate cu obiectul său de 

activitatea. 

- determinarea şi programarea necesarului de resurse materiale 

specifice; executarea de lucrări de confecŃii şi reparaŃii pentru 

subunităŃile regiei;  

- realizarea de lucrări de reparaŃii şi service pentru aparate de 
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măsură (manometre) supuse verificărilor metrologice;  

- realizarea de activităŃi de mentenanŃă, măsurări PRAM şi 

service în domeniul electric pentru subunităŃile regiei. ; 

- asigurarea documentaŃiilor de execuŃie şi normare a 

consumurilor de resurse materiale, energetice şi umane pentru 

realizarea lucrărilor (reparaŃiilor) accidentale, emiterea 

documentelor pentru obŃinerea resurselor respective de către 

executanŃi şi urmărirea realizării lucrărilor. ; 

- fundamentarea necesarului de dotări, modernizări şi 

retehnologizări specifice secŃiei. ; 

- realizarea activităŃilor metrologice şi ISCIR proprii secŃiei 

- întreŃinerea şi administrarea patrimoniul secŃiei;. 

- urmărirea indicatorilor de performanŃă tehnico - economici 

- preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloace fixe 

- elaborarea proieclului de buget anual de venituri şi cheltuieli al 

secŃiei; 

- urmărirea şi analizarea execuŃiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, 

cauzelor acestora precum şi luarea măsurilor pentru creşterea 

efectelor economice pozitive şi lichidarea efectelor economice 

negative;  

- aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane;  

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legatură cu 

prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale Contractului 



 268

Colectiv de Muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃie 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legatură cu normele de 

protecŃie a muncii;  

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;  

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  

-propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern.  

- aplicarea prevederilor Sistemului de Management al CalilăŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de ProtecŃia Muncii, ProtecŃia 

Mediului şi P.S.I.  

N. 7.3 ATRIBUłIILE SECłIEI ÎNTREłINERE. REPARAłII, 

TRANSPORT  

- urmărirea şi analizarea periodică a gradului de realizare a 

planurilor aprobate, luând măsurile care se impun pentru 

îndeplinirea acestora;  

- exploatarea şi întreŃinerea bazei tehnice proprii;  

- determinarea şi programarea necesarului de combustibili şi alte 

resurse materiale specifice;  

- efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice la autovehiculele 

secŃiei;  

- punerea sau retragerea din circulaŃia rutieră a mijloacelor de 

transport auto ale regiei, cu aprobarea organismelor autorizate;  
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- obŃinerea autorizaŃiilor şi IicenŃelor de transport;  

- dispecerizarea autovehiculelor regiei;  

- realizarea activităŃilor de asigurare şi control al calităŃii 

prestaŃiilor secŃiei şi al protecŃiei mediului;  

- asigurarea documentaŃiilor de execuŃie şi normare a 

consumurilor de resurse materiale, energetice şi umane pentru 

realizarea Iucrărilor (reparaŃiilor) accidentale, emiterea 

documentelor pentru obŃinerea resurselor respective de către 

executanŃi şi urmăreşte realizarea lucrărilor ; 

- apIicarea prevederilor documentaŃiilor tehnice (tehnologii, 

metode de muncă, mijloace folosite, etc.) pentru realizarea 

lucrărilor cu caracter repetitiv din activitatea secŃiei;  

- fundamentarea necesarului de dotări, modernizări şi 

retehnologizări specifice secŃiei şi urmărirea realizării lucrărilor 

aprobate;  

- realizarea activităŃilor metrologice şi ISCIR proprii secŃiei;  

- întreŃinerea şi administrarea patrimoniului secŃiei;  

- propunerea de casare pentru mijloacele fixe din dotare cu 

durata normată expirată şi grad avansat de uzură;  

- aplicarea procedurilor operaŃionale în domeniul resurselor 

umane;  

- efectuarea instruirii noilor angajaŃi ai SecŃiei în legatură cu 

prevederile regulamentului de ordine interioară şi ale contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte integrarea lor în cadrul SecŃiei. 

Colaborarea cu Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

efectuarea instruirii noilor angajaŃi în legatură cu normele de 
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protecŃie a muncii;  

- efectuarea evaluării rezultatelor în muncă ale personalului şi 

propunerea măsurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;  

- analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluŃionare conducerii 

regiei, a sesizărilor şi reclamaŃiilor salariaŃilor secŃiei;  

-propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă şi 

a Regulamentului Intern;.  

- elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 

biroului, lunar, semestrial, anual;  

- aplicarea prevederilor sistemului de Management al CalităŃii în 

privinŃa asigurării calităŃii activităŃilor desfăşurate;  

- aplicarea prevederilor normelor de protecŃia muncii, protecŃia 

mediului şi PSI;.  

 

CAPITOLUL 6 – DISPOZIłII FINALE 

 Art. 9. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor 

regulamentului de organizare şi funcŃionare de către salariaŃii 

regiei, sunt obligatorii. SalariaŃii cu funcŃii de conducere au 

obligaŃia să informeze salariaŃii regiei asupra regulamentului de 

organizare şi funcŃionare. 

 Art. 10. Regulamentul de organizare şi funcŃionare al regiei 

se difuzează de către Serviciul Comunicare, RelaŃii cu Mass – 

Media, RelaŃii cu Publicul astfel: 

- câte un exemplar la fiecare direcŃie a regiei 

- câte un extras la fiecare compartiment al regiei 

 Art. 11. În cazul în care pentru îndeplinirea sarcinilor se 
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prevede conlucrarea mai multor compartimente şi persoane, 

iniŃiativa şi răspunderea îndeplinirii sarcinii revine 

compartimentului care este titularul lucrării respective. 

 Art. 12. SalariaŃii cu funcŃii de conducere sunt obligaŃi să 

organizeze în cadrul subunităŃii sau compartimentului de care 

răspund activitatea de prevenire a incendiilor, avariilor şi 

exploziilor, stabilind atribuŃiuni concrete în acest sens, atât în 

cadrul programului de lucru cât şi la terminarea acestuia şi să 

urmărească sistematic modul în care sarcinile repartizate sunt 

aduse la îndeplinire. Stabilirea atribuŃiilor concrete de prevenire a 

incendiilor, avariilor şi exploziilor, pe fiecare loc de muncă şi 

persoană, se va face de şeful compartimentului respectiv, vor fi 

aprobate de conducătorul ierarhic al acestuia din conducerea 

regiei sau a departamentelor şi aduse la cunoştinŃă întregului 

personal din subordine. 

 Art. 13. SalariaŃii cu funcŃii de conducere asigură 

coordonarea personalului, planificarea, organizarea, coordonarea 

operativă, controlul şi evaluarea activităŃii compartimentului pe 

care îl conduce. 

 Art. 14. În lipsa şefului de compartiment atribuŃiile acestuia 

se deleagă unui salariat, cu aprobarea şefului coordonator. 

 Art. 15. SalariaŃii cu funcŃii de conducere asigură 

relaŃionarea cu instituŃii, furnizori pentru documentare şi 

rezolvarea sarcinilor de serviciu. 

 Art. 16. Persoana căreia îi sunt încredinŃate date şi 

documente cu caracter secret este direct răspunzătoare de 



 272

asigurarea securităŃii şi confidenŃialităŃii acestora. 

 Art. 17. DirecŃiile, diviziile şi compartimentele funcŃionale şi 

operaŃionale pot exercita şi alte atribuŃii din domeniul lor de 

activitate, specifice regiei, care sunt dispuse de conducerea regiei 

sau care decurg din actele normative în vigoare privind activităŃile 

acestora. 

 Art. 18. AtribuŃiile stabilite prin prezentul regulament vor fi 

repartizate pe posturi şi detaliate de şeful compartimentului prin 

fişa postului, conform procedurii operaŃionale.  

 Art. 19. SalariaŃii cu funcŃii de conducere au obligaŃia de a 

actualiza atribuŃiile compartimentelor respective cu legislaŃia 

apărută în colaborare cu Serviciul Resurse Umane şi 

Organizarea Muncii.  

 Art. 20. SalariaŃii cu funcŃii de conducere au obligaŃia ca în 

cadrul competenŃei stabilite să dea dispoziŃii clare şi precise, să 

asigure condiŃiile necesare pentru executarea lor şi să controleze 

în mod sistematic modul în care sunt aduse la îndeplinire.  

 Art. 21. SalariaŃii cu funcŃii de conducere răspund pentru 

activitatea compartimentului coordonat şi a compartimentelor din 

subordonate.  

 Art. 22. Prezentul regulament de organizare şi funcŃionare 

se modifică şi completează în conformitate cu legislaŃia aplicabilă, 

precum şi cu actele normative sau administrative, emise de către 

autorităŃile administraŃiei publice locale ale municipiului Bucureşti, 

apărute ulterior aprobării acestuia.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 1886544/31.03.2009 emis 

de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici;   

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 

2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcŃionare a PoliŃiei Comunitare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi 

art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă organigrama, statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei Comunitare 

a Municipiului Bucureşti, conform anexelor 1, 2 şi 3. 

  

 Art. 2.  Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 173/15.04.2008 se abrogă. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Nr. 175/27.05.2009 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti 

Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 175 

Stat de FuncŃii 

 
Nr. 
crt 

FuncŃia de 
conducere 

FuncŃia de 
execuŃie 

Clasa Studii Grad 
profesional 

Grad/treaptă 
profesională 

Număr 
posturi 

Anexele de 
salarizare 

CF.O.G. nr. 
9/2008 şi nr. 

10/2008 

Obs 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Conducere         

1 Director 
General 

Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

FPC 

2 Director 
General Adj. 

Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

FPC 

3 Director 
General Adj. 

Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

FPC 

4 Director 
General Adj. 

Economic 

Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

FPC 

5 Director 
General Adj. 
Administrativ 

Inspector  S  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb şi 

VI/1b 

 

  Total     5   
Serviciul Audit Intern 

6 Şef Serviciu Auditor I S Superior  1 O.G.nr. FPC 
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9/2008Anexa 
4+B+C 

7  Auditor I S Superior  1 O.G.nr. 9/208 
Anexa 4+B 

 

8-9  Auditor I S Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

10-11  Auditor I S Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

12  Auditor  S  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

13  Referent III M Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
Serviciul Managementului Resurselor Umane 

14 Şef Serviciu Inspector I 5 Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

15  Inspector  SSD  1A1  O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

16-19  Referent III M Superior  4 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

20-21  Referent III M Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
Serviciul Juridic, Contencios Administrativ 

22 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

23-24  Consilier 
juridic 

I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

25  Consilier 
juridic 

I S Principal  1 O.G.nr. 
9/2008Anexa 

4+B 

 

26  Consilier I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008  
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juridic Anexa 4+B 
27  Consilier 

juridic 
I S Debutant  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B 
 

28-29  Inspector I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

30  Referent III M Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     9   
Serviciul Control Intern şi ProtecŃia Personalului 

31 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

32  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

33-35  Referent III M Superior  3 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

36-37  Referent III M Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

38  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
Biroul Informare şi RelaŃii Publice 

39 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

40  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

41-42  Referent III M Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

43  Inspector I S Debutant  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

44  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     6   
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Serviciul Pregătire Profesională 
45 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

46-47  Inspector I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

48  Inspector I M Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

49-50  Referent III M Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

51  Referent III M Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

52  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
Serviciul Analiză, Sinteze şi Planificare Operativă 

53 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

1. Biroul Planificare EvidenŃa Misiuni şi tehnici Operative 
54 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

55-56  Referent III M Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

57-58  Referent III M Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

59  Referent  M  1A  O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

60  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

  Total     8   
Biroul tehnologia InformaŃiei şi Informatizare baza de date 

61 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 
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62-64  Inspector I S Superior  3 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

65  Referent III M Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

66  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     6   
Biroul de Securitate şi Sănătate în Muncă, SituaŃii de UrgenŃă 

67 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

68-69  Referent III M Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

70-71  Referent  M  1A 2 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

72  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

  Total     6   
Servicul Instructori 

73 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

74-75  Inspector I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

76-77  Inspector I S Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

78  Inspector I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

79  Inspector I S Debutant  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

80  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
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Serviciul Operativ Pază Obiective 

81 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

82  Inspector I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

83 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

84  Referent III M Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

85-
108 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  24 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

109  Agent 
Comunitar 

I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

110-
120 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  11 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

121  Agent 
Comunitar 

I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

122-
136 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  15 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

137  Agent 
Comunitar 

I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

138-
152 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  15 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

153-
207 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  55 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

208  Agent 
Comunitar 

I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

209-
223 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  15 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

224-
233 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  10 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 
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  Total     153   
Serviciul Operativ ordine Publică, Constatare şi Aplicare ContravenŃii 

234 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

235  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

236  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

237  Ref. Spec. II SSD Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

238  Referent  M  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

Biroul Constatare şi Aplicare ContravenŃii 
239 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

240  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

241-
301 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  61 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

302-
303 

 Agent 
Comunitar 

I S Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

304-
343 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  40 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

344  Agent 
Comunitar 

I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

345-
374 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  30 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

375-
387 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  13 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     154   
Serviciul Operativ Dispecerat 

388 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008  
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Anexa 4+B+C 
389-
390 

 Ref.Spec. II SSD Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

391-
392 

 Referent  M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

393-
397 

 Referent III M Superior  5 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

Compartiment Operativ 
398-
402 

 Referent III M Superior  5 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     15   
Serviciul Operativ Parcuri (PoliŃia Comunitară) 

403 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

404-
405 

 Inspector I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

406  Inspector I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

1. Biroul Ordine Publică 
407 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

408  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

409-
469 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  61 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

470-
543 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  74 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

544  Agent 
Comunitar 

III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

545  Agent 
Comunitar 

I M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

546-  Agent III M Asistent  9 O.G.nr. 9/2008  
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554 Comunitar Anexa 4+B 
555  Agent 

Comunitar 
I M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B 
 

556-
557 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     155   
2. Biroul Ordine Publică 

558 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B+C 

 

559-
560 

 Inspector I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

561  Inspector I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

562  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

563-
612 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  50 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

613  Agent 
Comunitar 

I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

614-
625 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  12 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

626-
680 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  55 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

681  Agent 
Comunitar 

I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

682-
697 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  16 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

698-
699 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

700  Agent 
Comunitar 

I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

701-  Agent III M Asistent  7 O.G.nr. 9/2008  
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707 Comunitar Anexa 4+B 
708  Agent 

Comunitar 
I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B 
 

709  Agent 
Comunitar 

III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

710-
711 

 Agent 
Comunitar 

I S Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     154   
3. Biroul Monitorizare Parcuri 
712 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

713  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

714  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

715-
725 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  11 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

726-
728 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  3 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

729  Agent 
Comunitar 

II M Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

730-
751 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  22 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

752-
761 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  10 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     50   
Biroul Operativ CirculaŃie Rutieră 
762 Şef Birou Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

763  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

764  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008  
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Anexa 4+B 
765-
780 

 Agent 
Comunitar 

III M Superior  16 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

781-
782 

 Agent 
Comunitar 

I S Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

783-
802 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  20 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

803  Agent 
Comunitar 

I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

804-
805 

 Agent 
Comunitar 

III M Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

806  Agent 
Comunitar 

I S Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

807  Agent 
Comunitar 

III M Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

808-
811 

 Agent 
Comunitar 

III M Asistent  4 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     50   
Serviciul Buget, Financiar Contabilitate 
812 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

813  Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

814-
816 

 Referent III M Superior  3 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

817-
819 

 Referent III M Principal  3 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

  Total     8   
Serviciul Urmărire Contracte 
820 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

821  Inspector I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008  
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Anexa 4+B 
822-
823 

 Inspector I S Asistent  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

824-
825 

 Cons. Juridic I S Superior  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

826  Referent  M  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

827  Referent  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

  Total     8   
Serviciul Tehnic, AchiziŃii 
828 Şef Serviciu Inspector I S Superior  1 O.G.nr. 9/2008 

Anexa 4+B+C 
 

829  Cons. Juridic I S Principal  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

830-
831 

 Inspector I S Principal  2 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

832  Referent III M Superior  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

833  Referent III M Asistent  1 O.G.nr. 9/2008 
Anexa 4+B 

 

834-
835 

 Referent  M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

  Total     8   
Serviciul Operativ, IntervenŃii Speciale, ÎnsoŃire Trafic şi Pază  
836 Şef Serviciu Inspector de 

Specialitate 
 S  II 1 O.G.10/2008 

Anexa IIb şi 
VI/1b 

 

837  Consilier  S  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

838-
840 

 Referent  M  1A 3 O.G.10/2008 
Anexa IIb 
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841-
842 

 Şef Depozit  M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

843  Tehnician  M  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa V/1b 

 

844  Inspector  M  1 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

845-
1060 

 Guarzi  M  1 216 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

1061-
1070 

 Muncitor 
Calificat 

   1 10 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

1071-
1075 

 Muncitor 
Necalificat 

    5 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

  Total     240   
Biroul Secretariat şi Registratură 
1076 Şef Birou Referent  M  1A 1 O.G.10/2008 

Anexa IIb şi 
VI/b 

 

1077-
1078 

 Secr. Secr. 
Dact. 

 M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

1079  Secr. Secr. 
Dact. 

 M, G  1 1 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

1080-
1081 

 Arhivar  M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa V/2b 

 

  Total     6   
Biroul Administrativ Logistic 
1082 Şef Birou Inspector  S  1A 1 O.G.10/2008 

Anexa IIb şi 
VI/b 

 

1083  Inspector  S  1A 1 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

1084-
1085 

 Referent  M  1A 2 O.G.10/2008 
Anexa IIb 
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1086-
1087 

 Referent  M  1 2 O.G.10/2008 
Anexa IIb 

 

  Total     6   

NOTĂ: 

- nivelul salariilor de bază şi al indemnizaŃiilor de conducere pentru fiecare funcŃie sunt stabilite 

pe baza OG nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale, respectiv OG nr. 9/2008 pentru modificarea 

OG nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 

drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor 

publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007 şi pentru acordarea unor 

creşteri salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008. 
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 Denumirea funcŃiilor de muncitori calificaŃi potrivit indicatoarelor tarifare de calitate (ex. 

electrician, tâmplar, îngrijitor, etc) şi structura acestor funcŃii se stabilesc de către conducerea 

PoliŃiei Comunitare. 

 Categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în condiŃii specifice personalului 

militarizat beneficiză de sporul de 15% la salariul de bază, conform H.G. nr. 615/1994 

 Transformarea posturilor vacante de natură contractuală se va face cu aprobarea 

Primarului General 

 În cazul în care Organigrama, numărul total de posturi, structura şi calitatea posturilor nu 

se modifică, Statul de funcŃii se aprobă annual prin DispoziŃia Primarului General 

 Nivelul salariilor de bază corespunzător funcŃiilor, gradelor şi treptelor profesionale 

prevăzute în prezentul stat de funcŃii, precum şi al celorlalte drepturi salariale, se încadrează în 

sumele alocate prin bugetul instituŃiei în anul 2009 la ,,titlul – cheltuieli de personal’’ 

subdiviziunea ,,cheltuieli cu salariile’’ 
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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

POLIłIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

Capitolul I 

DispoziŃii generale 

 Art. 1. PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti 

funcŃionează ca serviciu public de interes local specializat, fiind 

înfiinŃată în conformitate cu prevederile legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de 

Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Comunitare, ale Legii nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Hotărârilor nr. 42/18.02.2005 şi nr. 

51/03.03.2005 ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. (1) PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este 

instituŃie publică cu personalitate juridică, a cărei activitate se 

desfăşoară în interesul comunităŃii locale, în scopul asigurării 

ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru creşterea eficienŃei 

pazei obiectivelor şi bunurilor aparŃinând domeniului public şi 

privat al Municipiului Bucureşti. 

 (2) PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti asigură în 

mod gratuit dispozitivul de ordine publică şi pază a sediului unde 
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îşi desfăşoară activitatea Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, aparatul propriu de specialitate al Primarului General, 

precum şi al obiectivelor stabilite prin dispoziŃia Primarului 

General. 

 De asemenea, pune în mod gratuit la dispoziŃia Primăriei 

Municipiului Bucureşti, efectivele de agenŃi comunitari necesare 

însoŃirii inspectorilor de la DirecŃia InspecŃie şi Control General, 

precum şi o echipă de intervenŃii, cu dotarea specifică necesară. 

 (3) PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti va asigura 

dispozitivele de ordine şi pază şi la alte instituŃii de interes local 

ale Municipiului Bucureşti, precum şi la alte instituŃii din 

administraŃia centrală, pentru care se vor încheia contracte de 

prestări servicii de ordine şi pază, încasând pentru serviciile 

prestate tariful aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 (4) Întreaga activitate a PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti este depolitizată şi se desfăşoară pe baza şi în 

executarea legii, cu respectarea principiilor imparŃialităŃii, 

nediscriminării, propoŃionalităŃii şi gradualităŃii. 

 (5) Organizarea şi executarea activităŃii de pază a 

bunurilor şi asigurarea ordinii şi liniştii publice se realizează 

potrivit planurilor de pază şi ordine publică, aprobate de către 

Primarul General al Municipiului Bucureşti, sau persoana 

desemnată de către acesta, cu avizul consultativ al PoliŃiei 

Române. 
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 (6) În îndeplinirea atribuŃiilor şi sarcinilor specifice, PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti cooperează cu PoliŃia 

Română, Jandarmeria Română, ProtecŃia Civilă, Serviciul Public 

Informatizat de EvidenŃă a Persoanelor, cu alte instituŃii şi 

autorităŃi ale administraŃiei publice, cu asociaŃii şi organizaŃii 

neguvernamentale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, 

potrivit legii. 

 Art. 3. (1) Activitatea PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti este îndrumată, supravegheată şi controlată de către 

Primarul General al Municipiului Bucureşti sau persoana 

desemnată de acesta. 

 (2) Întregul personal al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti îşi îndeplineşte atribuŃiile în mod nemijlocit sub 

autoritatea şi controlul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti (sau persoana desemnată de acesta) şi nu poate primi 

însărcinări din partea altor persoane. 

 (3) Primarul General al Municipiului Bucureşti poate 

delega prerogativele ce îi revin cu privire la îndrumarea şi 

supravegherea activităŃii PoliŃiei Comunitare unei persoane 

desemnate prin dispoziŃie. 

 Art. 4. În îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de lege, 

personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti îşi exercită 

competenŃa pe raza Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5. (1) Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică, 

răspunde de întreaga activitate a instituŃiei şi îndeplineşte 
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atribuŃiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului 

General. 

 (2) În relaŃiile cu alte instituŃii şi autorităŃi ale administraŃiei 

publice, precum şi cu persoane fizice sau juridice, din Ńară şi din 

străinătate, PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este 

reprezentată de Directorul General sau în lipsa acestuia de primul 

Directorul General Adjunct, prin delegare de competenŃă. 

 Art. 6. (1) Personalul de conducere, de coordonare, de 

pază şi de ordine publică din PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti răspunde de organizarea şi executarea pazei unităŃilor 

stabilite prin dispoziŃie a Primarului General al Municipiului 

Bucureşti sau preluate pe bază de contract de prestări servicii, 

participă la asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a 

siguranŃei persoanelor vieŃii şi integrităŃii corporale a cetăŃenilor, 

în locurile şi mediile aflate în competenŃa Primăriei Generale a 

Municipiului Bucureşti, pazei bunurilor cetăŃenilor ori ale 

domeniului public, urmăreşte respectarea regulilor de comerŃ 

stradal şi a curăŃeniei localităŃii, asigurarea fluenŃei traficului rutier 

cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaŃii ale 

arterelor de circulaŃie, conform competenŃelor stabilite prin lege, 

hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau 

dispoziŃii ale Primarului General. 

 (2) Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

este obligat să respecte drepturile şi libertăŃile fundamentale ale 

om ului, ConstituŃia şi legile şării, Jurământul de credinŃă, 

angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi să 
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îndeplinească dispoziŃiile legale ale superiorilor ierarhici privind 

activitatea sa profesională. 

 (3) Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

răspunde, în condiŃiile legii, pentru modul în care execută 

atribuŃiile de serviciu. 

 Art. 7. (1) FuncŃionarii publici de conducere din cadrul 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti răspund pentru 

legalitatea dispoziŃiilor date personalului din subordine şi sunt 

obligaŃi să verifice dacă acestea au fost înŃelese corect şi să 

controleze modul de îndeplinire al lor. 

 (2) Directorii Generali AdjuncŃi, Şefii serviciilor şi birourilor 

din cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti întocmesc 

evaluarea performanŃelor profesionale individuale sau aprecierea 

activităŃii profesionale anuale, după caz, pentru funcŃionarii publici 

şi personalul contractual din subordine şi le supun spre aprobare 

Şefului ierarhic superior. 

 (3) Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

pentru Directorul General din cadrul PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti se realizează de către Primarul General al 

Municipiului Bucureşti 

 Art. 8. Directorii Generali AdjuncŃi, Şefii serviciilor şi 

Birourilor răspund în faŃa Directorul General al PoliŃiei Comunitare 

a Municipiului Bucureşti de modul de îndeplinire a sarcinilor ce le 

revin şi sunt obligaŃi să colaboreze permanent în vederea 

îndeplinirii în termenele legale a lucrărilor ce intră în competenŃa 

lor. 

 Art. 9. FinanŃarea cheltuielilor curente şi de capital ale 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti se asigură din 
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bugetul local şi din veniturile propriiobŃinute din servicii prestate 

pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora. 

 Art. 10. Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti pentru activităŃile desfăşurate în condiŃii de încordare 

psihică deosebită şi în condiŃii specifice personalului militarizat, 

va beneficia de sporuri salariale stabilite prin acte normative sau 

prin Hotărâri ale C.G.M.B. 

 Art. 11. Calitatea de funcŃionar public din cadrul PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti se dobândeşte şi se pierde 

în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

FuncŃionarilor publici, republicată. 

 Art. 12. FuncŃionarii publici din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti vor urma cursuri de formare în cadrul 

instituŃiei sau în afara acesteia, sub directa îndrumare a 

Serviciului de Pregătire Profesională şi a Serviciului Instructori. 

 

Capitolul II 

Drepturile şi obligaŃiile personalului 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

 

 Art. 13. FuncŃionarul public din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti, în realizarea atribuŃiilor ce îi revin, potrivit 

legii, are următoarele drepturi: 

a) Să legitimeze persoanele care au  încălcat dispoziŃiiile legale 

ori despre care are indicii că se pregătesc să comită (sau au 

comis) o contravenŃie; 
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b) Să solicite sprijinul cetăŃenilor pentru urmărirea, prinderea, 

identificarea şi conducerea la unităŃile teritoriale ale PoliŃiei 

Române a persoanelor care au comis fapte penale; 

c) Să constate contravenŃiile şi să aplice, în condiŃiile legii, 

sancŃiunile contravenŃionale privind ordinea şi liniştea publică, 

siguranŃa cetăŃenilor în marile parcuri ale Capitalei, curăŃenia din 

zonele aflate în competenŃa PMB, regulile de comerŃ stradal sau 

alte contravenŃii pentru care se stabilesc competenŃe, prin legi, 

hotărâri ale Guvernului României sau ale C.G.M.B. 

d) Să conducă şi să predea la secŃiile PoliŃiei Române orice 

persoană care, prin acŃiunile ei, periclitează viaŃa altor persoane, 

ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele 

suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a 

putut fi stabilită în condiŃiile legii şi să prezinte un raport scris în 

legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul 

PoliŃiei; în cazul nerespectării dispoziŃiilor pe care le-a dat, este 

îndreptăŃit să folosească forŃa, în condiŃiile legii; 

e) Să beneficieze de transport gratuit pe RATB; 

f) Dreptul la opinie şi la asociere, conform legii, în organizaŃii 

sindicale sau în alte organizaŃii având ca scop reprezentarea 

intereselor proprii şi promovarea pregătirii profesionale; 

g) Dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la un salariu compus 

din: salariul de bază, sporul pentru vechime, indemnizaŃii, alte 

sporuri, premii şi alte drepturi salariale, după caz, în condiŃiile 

legii; 

h) Să-şi perfecŃioneze în mod continuu pregătirea profesională, în 

condiŃiile legii; 

i) Dreptul la uniformă, care se acordă gratuit; 
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j) Dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte 

concedii, în con diŃiile legii; 

k) Dreptul la condiŃii normale de muncă şi de igienă, de natură să 

le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică, pe care 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti are obligaŃia să le 

asigure; 

l) Să beneficieze, în exercitarea atribuŃiilor sale, de protecŃia legii; 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este obligată să 

asigure protecŃia personalului împotriva ameninŃărilor, violenŃelor, 

faptelor de ultraj cărora acesta le-ar putea fi victimă în exercitarea 

funcŃiei publice; 

m) Să fie despăgubit, în situaŃia în care a suferit, din vina PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, un prejudiciu material, în 

timpul şi din cauza îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu; 

n) Să exercite funcŃii sau activităŃi în domeniul didactic, al 

cercetării ştiinŃifice şi al creaŃiei literar-artistice. 

 Art. 14. (1) În caz de deces al funcŃionarului public din 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti, membri familiei care 

au, potrivit legii, dreptul la pensii de urmaş, primesc pe o perioadă 

de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de 

activitate a funcŃionarului public decedat. 

 (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a 

fost emisă din vina PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti în 

termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în 

continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea 

deciziei pentru pensia de urmaş. 
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 Art. 15. FuncŃionarul public din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti, în realizarea atribuŃiilor ce îi revin potrivit 

legii, are următoarele îndatoriri: 

a) Conduce şi predă unităŃilor locale ale PoliŃiei Române pe 

făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii 

şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului 

faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităŃilor abilitate, în 

exercitarea atribuŃiilor de serviciu, în cazul infracŃiunilor flagrante; 

b) Să poarte şi să folosească, în condiŃiile legii, numai în timpul 

serviciului, armamentul şi muniŃia, precum şi celelalte mijloace de 

apărare şi intervenŃie; 

c) Să poarte la uniformă, insignă cu număr distinctiv de 

identificare şi să prezinte legitimaŃia de serviciu, cu excepŃia 

situaŃiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această 

formalitate, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu; după încheierea 

oricărei acŃiuni sau intervenŃii, acesta se legitimează şi îşi declară 

funcŃia pe care o deŃine în instituŃia din care face parte; 

d) Să-şi îndeplinească cu profesionalism, imparŃialitate şi în 

conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abŃină de la 

orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice ori prestigiului PoliŃiei Comunitare; 

e) Să respecte normele de conduită profesională şi civică 

prevăzute de lege şi prevederile fişei postului pe care este 

încadrat; 

f) Să se abŃină, în exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor sale politice, 
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să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităŃi 

politice în timpul programului de lucru; 

g) Să se conformeze dispoziŃiilor primite de la superiorii ierarhici; 

să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinŃat de 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, 

în cazul în care este desemnat să participe la activităŃi sau 

dezbateri publice, în calitate oficială; 

h) Să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei 

publice, în condiŃiile legii, cu excepŃia informaŃiei de interes public. 

i) Să prezinte, în condiŃiile legii, la numirea în funcŃia publică, 

precum şi la încetarea raportului de serviciu, Directorului General 

al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, declaraŃia de 

avere şi de interese care se actualizează annual, potrivit legii; 

j) Să rezolve, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 

lucrările repartizate; 

k) Să restituie PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru cursurile de iniŃiere şi 

perfecŃionare, calculate în condiŃiile legii, în cazul nerespectării 

angajamentului că va lucra în administraŃia publică între 2 şi 5 ani 

de la terminarea programelor de formare specializată, cu o durată 

mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul NaŃional de 

AdministraŃie sau de alte instituŃii similare din Ńară sau străinătate, 

finanŃate din bugetul de stat sau local; în acest sens funcŃionarii 

publici vor semna un angajament de serviciu; 
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l) Să urmeze forme de perfecŃionare profesională organizate de 

Institutul NaŃional de AdministraŃie sau de alte instituŃii abilitate 

potrivit legii; 

m) Să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese 

şi al incompatibilităŃilor, stabilite potrivit legii; 

n) Să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăŃenilor, prin participarea activă în luarea deciziilor şi la 

transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenŃelor 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, în limitele atribuŃiilor 

stabilite prin fişa postului; 

o) În exercitarea funcŃiei publice să aibă o atitudine profesionistă 

pentru a câştiga şi a menŃine încrederea publicului în integritatea 

, imparŃialitatea şi eficienŃa PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti; 

p) Să respecte, prin actele şi faptele sale, ConstituŃia, legile Ńării şi 

să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor legale, în 

conformitate cu atribuŃiile care îi revin şi cu respectarea eticii 

profesionale; 

q) Să se conformeze dispoziŃiilor legale privind restrângere 

exerciŃiului unor drepturi, datorată naturii funcŃiei publice 

deŃinute;r) Să apere în mod loial prestigiul PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, precum şi să se abŃină de la orice act sau 

fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale 

ale acesteia; 

s) Să respecte demnitatea funcŃiei publice deŃinute, corelând 

libertatea dialogului cu promovarea intereselor PoliŃiei 
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Comunitare a Municipiului Bucureşti, în îndeplinirea atribuŃiilor de 

serviciu; 

t) Să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenŃat de 

considerente personale sau de popularitate, în activitatea sa; în 

exprimarea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri; 

u) Să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinŃă, 

corectitudine şi amabilitate în relaŃiile cu personalul PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, precum şi cu persoanele 

fizice sau juridice cu care intră în contact în exercitarea funcŃiei; 

v) Să nu aducă atingere onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii 

persoanelor din cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcŃiei publice, prin întrebuinŃarea unor expresii 

jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private sau 

formularea unor sesizări ori plângeri calomnioase; 

w) Să adopte o atitudine imparŃială şi justificată prin rezolvarea 

clară şi eficientă a problemelor cetăŃenilor, să respecte principiul 

egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃii publice, prin 

promovarea unor soluŃii similare sau identice la aceeaşi categorie 

de situaŃii de fapt şi eliminarea oricăror forme de discriminare 

bazate pe aspecte privind naŃionalitatea, convingerile religioase şi 

politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 

aspecte; 

x) În procesul de luare a deciziilor să acŃioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în 

mod fundamental şi imparŃial; 
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y) Să asigure ocrotirea proprietăŃii publice şi private a Statului şi a 

Municipiului bucureşti, să evite producerea oricărui prejudiciu, 

acŃionând în orice situaŃie conform competenŃelor stabilite; 

z) Să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparŃinând 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti numai pentru 

desfăşurarea activităŃilor aferente funcŃiei publice deŃinute; 

 Art. 16. FuncŃionarul public de conducere din PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti, în realizarea atribuŃiilor ce îi 

revin, potrivit legii, are următoarele atribuŃii: 

a) Să sprijine propunerile şi iniŃiativele motivate ale personalului 

din subordine, în vederea îmbunătăŃirii activităŃii PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, precum şi a calităŃii 

serviciilor publice oferite cetăŃenilor; 

b) Să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare 

a competenŃei profesionale pentru personalul din subordine, 

atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, 

numiri sau eliberări din funcŃii ori acordarea de stimulente 

materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 

 Art. 17. (1) FuncŃionarului public din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti îi este interzis: 

a) Pe timpul executării serviciului, să încredinŃeze arma altei 

persoane; 

b) Pe timpul executării serviciului, să întreprindă acŃiuni care nu 

au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 
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c) Să încredinŃeze, fără aprobarea superiorului ierarhic, paza 

postului unei alte persoane, pe timpul executării serviciului; 

d) Să părăsească postul înainte de ora stabilită sau înainte de a fi 

schimbat, atunci când serviciul de pază se execută pe mai multe 

schimburi; 

e) Să facă parte din  organele de conducere ale partidelor 

politice; 

f) Să solicite direct sau indirect, pentru el sau pentru alŃii, în 

considerarea funcŃiei sale publice, daruri sau alte avantaje; 

g) Să primească direct cereri a căror rezolvare intră în 

competenŃa sa ori să discute direct cu petenŃii, cu excepŃia celor 

cărora le sunt stabilite asemena atribuŃii, precum şi să intervină 

pentru soluŃionarea acestor cereri; 

h) Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în 

legătură cu activitatea PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de 

acte cu caracter normativ sau individual; 

i) Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în 

curs de soluŃionare şi în care PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti are calitatea de parte; 

j) Să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte 

condiŃii decât cele prevăzute de lege; 

k) Să dezvăluie informaŃiile la care are acces în exercitarea 

funcŃiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă  

avantaje materiale necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 
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drepturile PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti ori ale altor 

funcŃionari publici, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice; 

l) Să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau 

juridice în vederea promovării de acŃiuni juridice ori de altă natură 

împotriva Statutului sau PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti; 

m) Să participe la colectarea de fonduri pentru partidele politice; 

n) Să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de demnitate  

publică; 

o) Să afişeze, în cadrul autorităŃilor sau insituŃiilor publice, 

însemne ori obiecte inscripŃionale cu sigla sau denumirea 

partidelor politice ori a candidaŃilor acestora; 

p) Să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acŃiuni 

publicitare pentru promovarea unei activităŃi comerciale, precum 

şi în scopuri electorale; 

q) Să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii 

sau orice alt avantaj, care îi sunt destinate personal, familiei, 

părinŃilor, prietenilor ori persoanelor cu care a avut relaŃii de 

afaceri sau de natură politică, care îi pot influenŃa imparŃialitatea 

în exercitarea funcŃiilor publice deŃinute ori pot constitui o 

recompensă în raport cu aceste funcŃii; 

r) Să urmărească obŃinerea de foloase sau avantaje de interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 

persoane, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de 

elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la 

anchete ori acŃiuni de control; 
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s) Să promită luarea unei decizii de către PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti, de către alŃi funcŃionari, precum şi 

îndeplinirea atribuŃiilor în mod privilegiat; 

t) Să folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, 

prerogativele funcŃiei publice deŃinute; 

u) Să folosească poziŃia oficială pe care o deŃine sau relaŃiile pe 

care le-a stabilit în exercitarea funcŃiei publice, pentru a influenŃa 

anchetele interne ori externe pentru a determina luarea unei 

anumite măsuri; 

v) Să impună altor funcŃionari să se înscrie în organizaŃii sau 

asociaŃii, indiferent de natura acestora ori să le sugereze acest 

lucru, promiŃându-le acordarea unor avantaje materiale ori 

profesionale; 

w) Să folosească timpul de lucru ori logistica PoliŃiei Comunitare 

a Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităŃilor publicistice 

în interes personal sau de activităŃi didactice în afara instituŃiei. 

 (2) Prevederile alin. (1), lit. h, k, se aplică şi după 

încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 

dispoziŃiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

 Art. 18. (1) Calitatea de funcŃionar public din cadrul 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti este incompatibilă cu 

orice altă funcŃie publică în afara celei în care a fost numit, 

precum şi cu funcŃiile de demnitate publică. 

 (2) FuncŃionarii publici din cadrul PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti nu pot deŃine alte funcŃii şi nu pot 

desfăşura alte activităŃi, remunerate sau neremunerate ,după 

cum urmează: 
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a) În cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice; 

b) În cadrul cabinetului demnitarului, cu excepŃia cazului în care 

funcŃionarul public este suspendat din funcŃia publică, în condiŃiile 

legii, pe toată durata numirii sale; 

c) În cadrul regiilor autonome, scoietăŃilor comerciale ori în alte 

unităŃi cu scop lucrativ, din sectorul public şi privat, în cadrul unor 

asociaŃii familiale sau ca persoană fizică autorizată; 

d) În calitate de membru al unui grup de interese economice. 

 (3) FuncŃionarii publici din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti nu pot fi mandatari ai unor persoane în 

ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcŃia pe 

care o exercită. 

 (4) În situaŃia prevăzută la alin (2) lit. b), la încheierea 

mandatului demnitarului, funcŃionarul public este reîncadrat în 

funcŃia publică pe care o exercită. 

 Art. 19. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice în cazul 

în care funcŃionarii publici din PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti sunt soŃi sau rude de gradul I. 

 (2) Persoanele care se află în una din situaŃiile prevăzute 

la alin. (1) vor opta, în termen de 60 de zile pentru încetarea 

raporturilor ierarhice directe. 

 (3) Orice persoană poate sesiza existenŃa situaŃiilor 

prevăzute la alin. (1) . 

 (4) SituaŃiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea 

obligaŃiei prevăzute la alin. (2) se constată de către şeful ierarhic 

superior al funcŃionarilor publici respectivi, care dispune încetarea 
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raporturilor ierarhice directe dintre funcŃionarii publici soŃi sau 

rude de gradul I. 

 Art. 20. (1) FuncŃionarul public din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti este în conflict de interese dacă se află în 

una din următoarele situaŃii: 

a) Este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la 

luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are 

relaŃii cu caracter patrimonial; 

b) Participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituită conform legii, cu 

funcŃionari publici care au calitatea de soŃi sau rudă de gradul I; 

c) Interesele sale patrimoniale, ale soŃului sau rudelor sale de 

gradul I pot influenŃa deciziile pe care trebuie să le ia în 

exercitarea funcŃiei publice. 

 (2) În cazul existenŃei unui conflict de interese, 

funcŃionarul public este obligat să se abŃină de la rezolvarea 

cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să 

informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. 

Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru 

exercitarea cu imparŃialitate a funcŃiei publice, în termen de cel 

mult trei luni de la data luării la cunoştinŃă. 

 (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, la propunerea şefului 

ierarhic căruia îi este subordonat direct funcŃionarul public în 

cauză, va desemna un alt funcŃionar public care are aceeaşi 

pregătire şi acelaşi nivel de experienŃă. 
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 (4) Încălcarea dispoziŃiilor alin. (2) poate atrage, 

răspunderea disciplinară, contravenŃională, civilă ori penală, după 

caz. 

 Art. 21. (1) Încălcarea cu vinovăŃie, de către funcŃionariil 

publici din PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti a 

îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice pe care o deŃin şi a 

normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, 

constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinarăa 

acestora. 

 (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) NeglijenŃă repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) AbsenŃe nemotivate de la serviciu; 

d) Nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 

e) IntervenŃiile sau stăruinŃele pentru soluŃionarea unor cereri în 

afara cadrului legal; 

f) Nerespectarea secretului profesional sau a confidenŃialităŃii 

lucrărilor care au acest caracter; 

g) Manifestări care aduc atingere prestigiului autorităŃii sau 

instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

h) Desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităŃi cu 

caracter politic; 

i) Refuzul de a îndeplini atribuŃiile de serviciu; 

j) Încălcarea prevederilor legale, referitoare la îndatoriri, 

incompatibilităŃi, conflicte de interese şi interdicŃii stabilite prin 

lege pentru funcŃionarii publici; 
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k) Alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative 

din domeniul funcŃiei publice şi funcŃionarilor publici; 

 (3) SancŃiunile disciplinare sunt: 

a) Mustrarea scrisă; 

b) Diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de 

până la 3 luni; 

c) Suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare 

sau, după caz, de promovare în funcŃia publică pe o perioadă de 

la 1 la 3 ani; 

d) Retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în 

funcŃia publică pe o perioadă de până la un an; 

e) Destituirea din funcŃia publică. 

 (4) La individualizarea sancŃiunii disciplinare se va Ńine 

seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările 

în care fapta a fost săvârşită, gradulde vinovăŃie şi consecinŃele 

abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a 

funcŃionarului public, precum şi de existenŃa în antecedentele 

acestuia a altor sancŃiuni disciplinare care nu au fost radiate în 

condiŃiile legii. 

 (5) SancŃiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după 

cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea 

funcŃionarului public; audierea funcŃionarului public trebuie 

consemnată în scris, sub sancŃiunea nulităŃii: Refuzul 

funcŃionarului public de a semna o declaraŃie privitoare la 

abaterile disciplinare, se consemnează într-un proces verbal. 

SancŃiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de 
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la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data 

săvârşirii abaterii disciplinare. 

 Art. 22. (1) Personalul contractual din PoliŃia Comunitară 

a Municipiului Bucureşti are următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la un salariu compus din : salariul de bază, sporul 

pentru vechime în muncă, indemnizaŃii, alte sporuri, premii şi alte 

drepturi salariale, după caz, în condiŃiile legii; 

c) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

d) dreptul la concediu şi alte concedii prevăzute de lege; 

e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

f) dreptul la demnitate în muncă; 

g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

h) dreptul la acces în formarea profesională; 

l) dreptul la informare şi consultare; 

j) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiŃiilor 

de muncă şi a mediului de muncă; 

k) dreptul la protecŃie în caz de negociere; 

l) dreptul la negociere colectivă; 

m) dreptul de a participa la acŃiuni collective; 

n) dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat şi de a exercita 

orice mandate în cadrul acestuia; 

o) dreptul de a beneficia, în exercitarea atribuŃiilor sale, de 

protecŃia legii; PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este 

obligată să asigure protecŃia personalului contractual împotriva 
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ameninŃărilor, violenŃelor cărora le-ar putea fi victimă în 

exercitarea funcŃiei sau în legătură cu aceasta; pentru garantarea 

acestui drept, PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti va 

solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. 

 (2) Prevederile Art. 13, lit. b), e), f), şi n) se aplică şi 

personalului contractual din PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti. 

 (3) Prevederile Art. 13, lit. a), se aplică şi personalului 

contractual cu atribuŃii de pază a obiectivelor din PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 23. (1) Personalul contractual din PoliŃia Comunitară 

a Municipiului Bucureşti are următoarele obligaŃii: 

a) obligaŃia de a realize norma de muncă sau după caz, de a 

îndeplini atribuŃiile ce îi revin, conform fişei postului; 

b) obligaŃia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaŃia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul 

intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil , precum şi în 

contractul individual de muncă; 

d) obligaŃia de fidelitate faŃă de PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti în exercitarea atribuŃiilor de serviciu; 

e) obligaŃia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a 

muncii în unitate; 

f) obligaŃia de a respecta secretul de serviciu; 

g) obligaŃia de a se conforma dispoziŃiilor legale privind 

restrângerea exerciŃiului unor drepturi, datorată naturii funcŃiei 

deŃinute; 
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h) obligaŃia de a respecta, în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, 

demnitatea funcŃiei deŃinute, corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti; 

i) obligaŃia de a nu permite, în exercitarea funcŃiei pe care o 

deŃine, utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acŃiuni 

publicitare pentru promovarea unei activităŃi comericale, precum 

şi în scopuri electorale; 

j) obligaŃia de a nu folosi atribuŃiile funcŃiei deŃinute în alte scopuri 

decât cele prevăzute de lege; 

k) obligaŃia de a nu intervene sau influenŃa o anchetă de orice 

natură, din cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti sau 

din afara acesteia, în considerarea funcŃiei pe care o deŃine; 

l) obligaŃia de a nu impune altor angajaŃi contractuali sau 

funcŃionari publici să se înscrie în organizaŃii sau asociaŃii, 

indifferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, 

promiŃându-le acordarea unor avantaje materiale sau 

profesionale; 

m) obligaŃia de a respecta limitele mandatului de reprezentare 

încredinŃat de Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, în cazul în care este desemnat să 

participle la activităŃi sau dezbateri publice, în calitate oficială. 

 (2) Prevederile art. 15 lit. n), p), r), t), u), x) şi y), se aplică 

şi personalului contractual din PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti. 
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 (3) Prevederile art. 15, lit. a), b) şi c) se aplică şi 

personalului contractual cu atribuŃii de pază a obiectivelor din 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 24. (1) Personalului contractual din PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti îi este interzis: 

a) să facă aprecieri în legătură cu litigiile în curs de soluŃionare şi 

în care PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti are calitatea 

de parte, dacă nu este abilitat în acest sens; 

b) să dezvăluie informaŃiile la care are acces în exercitarea 

funcŃiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă 

avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, ori ale altor 

funcŃionari publici sau angajaŃi contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

c) să colaboreze în relaŃiile de serviciu cu persoanele fizice care 

fac donaŃii sau sponsorizări partidelor politice şi pot aduce 

atingere imaginii instituŃiei PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti; 

d) să urmărească obŃinerea de foloase sau avantaje în interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 

persoane, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de 

evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control. 

 (2) Prevederile alin. 1, lit. a) şi b) se aplică şi după 

încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 

dispoziŃiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

 (3) Prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), i), m), n), o), p), q) se 

aplică şi personalului contractual din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti.  
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 (4) Prevederile art. 17, alin. (1) lit. a), c) şi d) se aplică şi 

personalului contractual cu atribuŃii de pază a obiectivelor din 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 25. (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură 

cu munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune sărvârşită cu 

vinovăŃie de către personalul contractual din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

 (2) Constituie abateri disciplinare săvârşite de către 

personalul contractual al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti următoarele fapte: 

a) încălcarea normelor legale care îi reglementează activitatea; 

b) absenŃe nemotivate de la serviciu; 

c) nerespectarea prevederilor funcŃionale şi a competenŃelor 

prevăzute în fişa postului; 

d) nerespectarea prevederilor regulamentului intern; 

e) nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă 

aplicabil; 

f) nerespectarea întocmai şi la timp a dispoziŃiilor legale date de 

şefii ierarhici. 

 (3) SancŃiunile disciplinare pe care le poate aplica PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti în cazul în care personalul 

contractual săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:: 

a) avertismentul scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o 

perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; 
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c) retrogradarea din funcŃie, cu acordarea salariului 

corespunzător funcŃiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o 

durată ce nu poate depăşi 60 zile; 

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 -10%; 

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaŃiei 

de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5 - 10 %. 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 (4) SancŃiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare de personalul contractual, avându-se în vedere 

următoarele: 

a) împrejurările în care abaterea a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăŃie a angajatului contractual; 

c) consecinŃele abaterii disciplinare; 

d) comportarea disciplinară în serviciu a angajatului contractual; 

e) eventuale sancŃiuni disciplinare suferite anterior de către 

acesta. 

 (5) Aplicarea sancŃiunilor disciplinare se dispune în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinŃă 

despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni 

de la data săvârşirii faptei, în condiŃiile legii. 

 

Capitolul III 

Structura organizatorică şi atribuŃiile funcŃionale 

 Art. 26. PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este 

organizată pe 15 Servicii, 12 Birouri şi un compartiment, conform 

Organigramei din Anexa 1: 

1. SERVICIUL AUDIT INTERN; 
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2. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE; 

3. SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV; 

4. SERVICIUL CONTROL INTERN ŞI PROTECłIA 

PERSONALULUI; 

5. BIROUL INFORMARE ŞI RELAłII PUBLICE; 

6. SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ; 

7. SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZE ŞI PLANIFICARE 

OPERATIVĂ; 

- Biroul Planificare EvidenŃă Misiuni şi Tehnici Operative; 

8. BIROUL TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI INFORMATIZARE, 

BAZĂ DE DATE; 

9. BIROUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, 

SITUAłII DE URGENłĂ; 

10. SERVICIUL INSTRUCTORI; 

11. SERVICIUL OPERATIV, PAZĂ OBIECTIVE; 

- Biroul Pază Obiective; 

12. SERVICIUL OPERATIV, ORDINE PUBLICĂ, CONSTATARE 

ŞI APLICARE CONTRAVENłII; 

- Biroul Constatare şi Aplicare ContravenŃii; 

13. SERVICIUL OPERATIV DISPECERAT; 

- Compartimentul Operativ; 

14. SERVICIUL OPERATIV PARCURI (POLIłIA COMUNITARĂ); 

- Biroul 1 Ordine Publică; 

- Biroul 2 Ordine Publică; 

- Biroul 3 Monitorizare Parcuri; 

15. BIROUL OPERATIV CIRCULAłIE RUTIERĂ; 
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16. SERVICIUL BUGET, FINANCIAR - CONTABILITATE; 

17. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE; 

18. SERVICIUL TEHNIC ACHIZIłII; 

19. SERVICIUL OPERATIV, INTERVENłII SPECIALE, 

ÎNSOłIRE TRAFIC PAZĂ; 

20. BIROUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ; 

21. BIROUL ADMINISTRATIV LOGISTIC. 

 Art. 27. (1) Directorul General emite decizii cu caracter 

obligatoriu pentru întregul personal din subordine, care devin 

executorii după ce sunt aduse la cunoştinŃa acestuia şi răspunde 

de legalitatea dispoziŃiilor date. 

 (2) Directorul General poate delega exercitarea unora din 

atribuŃiile sale Directorilor Generali AdjuncŃi sau altor funcŃionari 

publici de conducere din PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 28. Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti se compune din funcŃionari publici şi personalul 

contractual. 

 (2) Personalul cu atribuŃii de asigurare a ordinii publice şi 

pazei din PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti este dotat 

cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de 

cauciuc (tomfe), pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte 

mijloace de apărare şi intervenŃie autorizate, conform normelor 

legale în vigoare. 

 (3) FuncŃionarilor publici din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti li se aplică reglementările prevăzute în 



 322

Statutul FuncŃionarilor Publici, iar personalului contractual, 

reglementările din legislaŃia muncii. 

 Art. 29. (1) Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti este Şef al întregului personal al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti şi se subordonează 

Primarului General. 

 (2) Directorul General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti răspunde de întreaga activitate a PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, sub aspectul îndeplinirii sarcinilor şi 

misiunilor încredinŃate, asigurării ordinii şi liniştii publice, cât şi 

pentru creşterea eficienŃei pazei obiectivelor şi a bunurilor de 

interes public şi privat stabilite prin hotărâre a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuŃii: 

a) Organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

b) Conduce nemijlocit: Serviciul Audit Intern, Serviciul 

Managementul Resurselor Umane, Serviciul Juridic, Contencios 

Administrativ, Serviciul Control Intern şi ProtecŃia Personalului , 

Biroul Informare şi RelaŃii Publice şi are în subordine directă 

Directorii Generali AdjuncŃi (1, 2, 3 (Economic) şi 4 

(Administrativ); 

c) Asigură desfăşurarea activităŃii PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti pe baza şi exclusiv în spiritul 

competenŃelor stabilite de lege, hotărâri al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi dispoziŃii ale Primarului General; 
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d) Asigură elaborarea şi fundamentarea proiectului planului 

annual de pază şi ordine publică; 

e) Propune şi argumentează în ATOP (Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică) redimensionarea operaŃională a PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

f) Este ordonator terŃiar de credite; 

g) Elaborează şi fundamentează proiectul bugetului anual al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

h) Informează zilnic sau ori de câte ori este nevoie, Primarul 

General în legătură cu acŃiunile îndeplinite şi măsurile întreprinse 

de PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti; 

i) Informează Primarul General al Municipiului Bucureşti despre 

volumul de sesizări şi reclamaŃii ce intră în competenŃa PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti şi măsurile iniŃiate pentru 

soluŃionarea acestora; 

j) Informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, ATOP 

despre activitatea PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

k) Asigură conlucrarea cu asociaŃii, organizaŃii neguvernamentale 

şi diferite instituŃii ale statului pentru îndeplinirea atribuŃiilor PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

l) Reprezintă instituŃia în cadrul raporturilor de cooperare cu 

celelalte organe cu atribuŃii în domeniul ordinii publice şi 

promovează elementele de strategie şi tactică rezultate din 

evaluări şi prognoze; 

m) Acordă recompense pentru rezultate deosebite şi aplică 

sancŃiuni în cazurile prevăzute de lege; 
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n) Răspunde de legalitatea întregii activităŃi desfăşurată de PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti; 

o) Asigură informarea operativă a Primarului General, precum şi 

a DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, despre 

evenimentele deosebite ce au loc în cadrul activităŃii PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

p) Asigură şi aprobă întocmirea Regulamentului intern al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

q) Aprobă fişele postului pentru întregul personal al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, la propunerea personalului 

de conducere din subordine; 

r) Aprobă programarea concediilor de odihnă şi acordarea altor 

concedii prevăzute de lege; 

s) Aprobă evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale 

funcŃionarilor publici de execuŃie şi ale funcŃionarilor publici de 

conducere numiŃi în funcŃiile publice de Şef Birou, Şef Serviciu şi 

Director General Adjunct, precum şi aprecierea activităŃii 

profesionale anuale a personalului contractual din PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti; 

t) Coordonează în baza hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, activitatea PoliŃiilor Comunitare ale 

Sectoarelor Municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea unor 

acŃiuni de interes general organizate la nivelul Municipiului 

Bucureşti; 

u) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege sau date în 

competenŃă de către Primarul General al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 30. (1) AdjuncŃii Directorului General al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti se subordonează 

Directorului General şi sunt şefi nemijlociŃi pentru şefii de servicii, 

şefii de birouri şi întreg personalul încadrat în compartimentele 

repartizate pentru coordonare. 

 (2) AdjuncŃii Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti răspund de îndeplinirea în totalitate şi 

întocmai a sarcinilor şi misiunilor stabilite/încredinŃate 

serviciilor/birourilor repartizate pentru coordonare. 

(3) Primul Director General Adjunct are următoarele atribuŃii: 

a) Coordonează nemijlocit activitatea: Serviciului Pregătire 

Profesională, Serviciului Analiză, Sinteze şi Planificarea 

Operativă, Biroului Tehnologia InformaŃiei şi Informatizare Baza 

de Date, Biroului de Securitate şi Sănătate în Muncă, SituaŃii de 

urgenŃă şi Serviciului Instructori; 

b) Participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele 

de poliŃie, jandarmerie, cu alte instituŃii ale statului, organizează şi 

asigură conlucrarea eficientă cu acestea; 

c) Informează zilnic Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti în legătură cu activitatea personalului din 

subordine; 

d) Asigură operativitatea transmiterii informaŃiilor privind 

sesizările, necesităŃile, urgenŃele ori alte aspecte circumscrise 

domeniilor din competenŃa PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti şi se implică nemijlocit în rezolvarea acestora; 

e) Evaluează situaŃia operativă din zona de competenŃă, pe 

domenii de activitate şi elaborează prognoze, strategii şi tactici 
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operaŃionale pe care le supune analizei şi aprobării Directorului 

General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

f) Constată şi cercetează evenimentele produse în activitatea 

personalului din subordine şi prezintă concluzii şi soluŃii pentru 

rezolvarea situaŃiilor create; 

g) Elaborează la sfârşitul fiecărui an, împreună cu Directorul 

General Adjunct - Economic şi cu Şeful Serviciului Pregătire 

Profesională, Proiectul Planului de perfecŃionare profesională din 

cadrul PCMB, Raportul privind necesarul de formare profesională 

a personalului instituŃiei şi Planul de măsuri privind pregătirea 

profesională a funcŃionarilor publici din PCMB, pe care le supune 

aprobării Directorului General în vederea transmiterii acestora la 

DirecŃia Management Resurse Umane din PMB; 

h) Efectuează controale interne în legătură cu modul de 

îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul din 

subordine şi participă la realizarea indicatorilor de performanŃă 

stabiliŃi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

i) Participă nemijlocit la activitatea de recrutare şi selecŃie a 

personalului pentru structurile din subordine şi cele ale instituŃiei; 

monitorizează procesul de standardizare şi operaŃionalizare a 

instituŃiei, informând oportun pe Directorul General al P.C.M.B.; 

j) Asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a 

Primarului General cu privire la problemele specifice din 

activitatea PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

k) Elaborează documentele pentru informarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti şi ATOP în legătură cu activitatea PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 
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l) Organizează întregul program de instruire a personalului PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

m) Verifică nivelul de pregătire profesională a personalului din 

subordine; 

n) Asigură funcŃia de pregătire şi formare de bază şi continuă prin 

cursuri de iniŃiere şi perfecŃionare a profesiei de poliŃist comunitar, 

prin coordonarea programelor şi planurilor de învăŃământ, 

instruire şi perfecŃionare din cadrul instituŃiei; 

o) Conduce, organizează, planifică, coordonează şi controlează 

desfăşurarea procesului de pregătire continuă a personalului, de 

standardizare şi aplicare unitară a metodelor şi procedurilor 

specifice, precum şi obŃinerea performanŃei în directă legătură cu 

obiectivele generale şi particulare ale P.C.M.B.; 

p) Coordonează evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale sau aprecierea activităŃii profesionale anuale, după 

caz, a funcŃionarilor publici sau personalului contractual din cadrul 

serviciilor din subordine şi face propuneri de promovare ori 

avansare a acestora; 

q) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de lege. 

 (4) În lipsa Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, primul Director General Adjunct exercită 

atribuŃiile acestuia. 

 (5) Al doilea Director General Adjunct are următoarele 

atribuŃii: 

a) Conduce nemijlocit activitatea Serviciului Operativ Pază 

Obiective, Serviciul Operativ Ordine Publică, Constatare şi 
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Aplicare ContravenŃii, Serviciul Operativ Dispecerat, Serviciul 

Operativ Parcuri (PoliŃia Comunitară Parcuri, cu 2 birouri Ordine 

Publică Parcuri şi 1 Birou Monitorizare Parcuri) şi Biroul Operativ 

CirculaŃie Rutieră; Aprobă planurile de acŃiune şi conduce 

activităŃile de pază, ordine publică şi constatare contravenŃii în 

raza de responsabilitate şi în marile parcuri ale Capitalei, 

conduce activitatea Dispeceratului Central şi a Biroului Operativ 

CirculaŃie Rutieră; 

b) Verifică repartizarea, întreŃinerea, utilizarea şi folosirea 

mijloacelor materiale de către personalul din serviciile 

subordonate; 

c) Verifică modul de echipare a personalului operativ al instituŃiei; 

d)Organizează sistemul de alarmare, înştiinŃare şi aducere la 

serviciu a personalului din subordine, cu aprobarea expresă a 

Directorului General, în cazuri deosebite sau de forŃă majoră; 

e) Răspunde de organizarea măsurilor în situaŃii de urgenŃă, 

conform planului; 

f) Monitorizează activitatea de ordine publică – constatare şi 

aplicare contravenŃii, în zonele date în responsabilitate; 

g) Asigură legătura permanentă cu beneficiarii şi face propuneri 

de îmbunătăŃire a activităŃii în acest sens; 

h) Coordonează activitatea de descongestionare şi fluidizare a 

circulaŃiei rutiere în Municipiul Bucureşti, la nivelul principalelor 

artere rutiere aflate în competenŃa Primăriei Generale a 

Municipiului Bucureşti şi organizează sprijinirea de către P.C.M.B. 

a PoliŃiei Rutiere în luarea măsurilor de ordine publică cu ocazia 
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adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice şi 

sportive, organizate la nivelul Municipiului Bucureşti; 

i) Elaborează Planurile de cooperare pe linia ordinii publice cu 

celelalte instituŃii cu rol în asigurarea ordinii şi siguranŃei 

cetăŃeanului; 

j) Controlează şi asigură funcŃionarea permanentă a aparaturii IT 

şi electronice/video din dispeceratul operativ şi cea de 

monitorizare parcuri; 

k) Organizează, urmăreşte şi controlează modul de păstrare, 

utilizare şi întreŃinere a armamentului, muniŃiei şi celorlalte 

mijloace de intervenŃie ale personalului operativ; 

l) Participă nemijlocit la recrutarea şi selecŃia personalului din 

subordine, la evaluarea performanŃelor profesionale ale acestuia 

şi face propuneri de promovare în acest sens; 

m) Organizează pregătirea de specialitate a personalului din 

sectorul operativ prin convocări, analize, cursuri de scurtă durată, 

exerciŃii demonstrative, etc., în vederea prelucrării şi actualizării 

instrucŃiunilor şi dispoziŃiilor tehnice specifice, cu personalul din 

subordine; 

n) Elaborează tematicile de pregătire profesională pentru 

specialităŃile din domeniul operativ în vederea utilizării acestora în 

procesul de pregătire comună; 

o) Asigură operativitatea informării personalului PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti prin valorificarea optimă a 

posibilităŃilor operaŃionale ale Serviciului Dispecerat şi a Biroului 

Monitorizare Parcuri; 
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p) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege. 

 (6) Directorul General Adjunct Economic se 

subordonează Directorului General al PoliŃiei Comunitare al 

Municipiului Bucureşti, are în subordine Serviciul Buget, Financiar 

Contabilitate, Serviciul Urmărire Contracte şi Serviciul Tehnic 

AchiziŃii şi îndeplineşte următoarele atribuŃii: 

a) Organizează şi conduce evidenŃa contabilă operativă, analitică 

şi sintetică privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de 

venituri şi cheltuieli, gestionarea valorilor materiale, bunurilor de 

inventar, mijloacelor băneşti, decontările cu debitorii şi creditorii; 

b) Răspunde de organizarea şi executarea inventarierii 

patrimoniului şi de buna organizare a lucrărilor de inventariere a 

elementelor de activ şi de pasiv potrivit prevederilor Legii 

ContabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale reglementărilor contabile aplicabile, 

precum şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de activ şi de pasiv conform Ordinului 

Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1753/2004; 

c) Supune controlului financiar preventiv contractele încheiate de 

instituŃie, avizate de Serviciul Juridic, Contencios Administrativ; 

d) Elaborează şi supune aprobării Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

e) Urmăreşte întocmirea periodică a situaŃiei execuŃiei bugetare şi 

urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate 

prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 
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f) Exercită viza controlului financiar preventiv asupra 

documentelor în care sunt consemnate operaŃiunile patrimoniale; 

g) Analizează şi urmăreşte activitatea achiziŃiilor publice în 

instituŃie, întocmirea corectă pe bază de calcule şi note de 

fundamentare a programului anual al achiziŃiilor publice, în baza 

căruia se fundamentează pe articole bugetare, proiectul de buget 

pentru anul următor, precum şi coordonează, planifică şi 

controlează activitatea financiar contabilă, de aprovizionare 

tehnico – materială, de echipament, armament şi muniŃii, auto şi 

carburanŃi; 

h) Exercită funcŃia generală de control a patrimoniului material şi 

bănesc prin planificarea şi organizarea inventarierii generale, 

întocmirea registrelor de contabilitate la timp şi cu rigurozitate, 

precum şi înaintarea la termenele stabilite a situaŃiilor financiare 

(bilanŃurile contabile); 

i) Conduce în mod nemijlocit activităŃile de alocare, lichidare, 

ordonanŃare şi plată; 

j) Organizează pregătirea de specialitate a personalului din 

Serviciul buget, financiar – contabilitate prin convocări, analize 

economice şi instruire, cursuri de scurtă durată, etc., în vederea 

prelucrării şi actualizării instrucŃiunilor şi dispoziŃiilor specifice, cu 

personalul gestionar sau cogestionar (care au răspundere 

materială faŃă de bunurile aflate în folosinŃă). Elaborează 

tematicile de pregătire profesională pentru specialităŃile din 

domeniul gestionar, financiar – contabil în vederea utilizării 

acestora în procesul de pregătire continuă; 
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k) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege. 

 (7) Directorul General Adjunct Administrativ se 

subordonează Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, are în subordine Serviciul Operativ 

IntervenŃii Speciale, ÎnsoŃire Trafic, Pază, Biroul Secretariat, 

Registratură, Biroul Administrativ Logistic şi are următoarele 

atribuŃii: 

a) Răspunde de integritatea patrimoniului instituŃiei, buna 

executare a activităŃilor de control intern şi îndrumare, de 

evidenŃa operativă şi de inventariere a bunurilor mobile şi imobile, 

instalaŃiilor aferente mijloacelor fixe, de modul de folosinŃă, 

păstrare, depozitare, conservare, recepŃie şi distribuŃie a 

obiectelor de inventar, materialelor şi celorlalte bunuri aflate în 

folosinŃă de lungă sau scurtă durată, din dotarea instituŃiei; 

b) Execută, împreună cu comisia de inventariere numită prin 

decizia Directorului General, inventarierea anuală a bunurilor 

materiale ce constituie patrimoniul instituŃiei; 

c) Ia măsuri pentru gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

combustibililor, apei, rechizitelor şi altor materiale şi obiecte în 

folosinŃă şi consum; 

d) Controlează şi Ńine evidenŃa consumatorilor de energie 

electrică şi gaze naturale prin Registrul Energetic; 

e) Urmăreşte utilizarea drepturilor de echipament, rechizite şi 

furnituri de birou, precum şi a tuturor materialelor în scopul pentru 

care au fost acordate şi conform normelor interne; 
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f) Asigură asistenŃa tehnică a instalaŃiilor aferente clădirilor din 

administrarea şi folosinŃa P.C.M.B.; 

g) Propune dotarea sau repararea mobilierului, instalaŃiilor 

aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

administrarea instituŃiei, urmărind realizarea lucrărilor respective 

şi participând la recepŃionarea acestora; 

h) Întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico – 

materială privind instalaŃiile, accesoriile şi materialele necesare şi 

specifice pentru instituŃie pe baza referatelor de necesitate ale 

compartimentelor din instituŃie; 

i) Întocmeşte necesarul privind achiziŃiile de bunuri materiale, 

obiecte de inventar şi obiecte în folosinŃă scurtă şi de durată, 

rechizite, birotică, tipizate etc., urmărind derularea contractelor de 

achiziŃie, recepŃia, păstrarea şi eliberarea acestora pe baza 

referatelor de necesitate ale compartimentelor, achiziŃionarea 

obiectelor în timp util şi oportun; 

j) Urmăreşte înregistrarea obiectelor de inventar în fişa de 

magazie şi predarea documentelor contabile la Serviciul Buget, 

Financiar Contabilitate; 

k) Urmăreşte derularea contractelor privind lucrările de întreŃinere 

şi reparaŃii curente a bunurilor şi clădirilor din administrarea 

instituŃiei, supraveghează lucrările în ceea ce priveşte cantitatea 

şi calitatea şi este direct răspunzător de acordarea vizei în 

Registrul de vize pentru documentele de evidenŃă întocmite; 
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l) Întocmeşte notele şi calculele de fundamentare pentru 

Programul anual al achiziŃiilor publice şi urmăreşte realizarea 

acestuia; 

m) Organizează şi derulează, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare, procedurile de achiziŃie publică a produselor, lucrărilor şi 

serviciilor prevăzute în programele anuale aprobate; 

n) Organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, activităŃile privind donaŃiile şi sponsorizările 

oferite de persoane fizice şi juridice, întocmeşte documentele 

necesare şi le înaintează, spre aprobare, după caz, ordonatorului 

de credite; 

o) Elaborează studii şi prezintă propuneri cu privire la strategia de 

înzestrare a poliŃiştilor comunitari cu armament, muniŃie, mijloace 

tehnice şi materiale specifice asigurării ordinii publice, cu 

aparatură şi materiale de prevenire, identificare şi probare a 

faptelor infracŃionale, precum şi cu mijloace de transport auto – 

moto; 

p) Organizează şi conduce, activităŃile de efectuare a analizelor 

fizico – chimice de laborator în vederea determinării calităŃii 

rezervei de stabilitate tehnică a loturilor de muniŃii şi materialelor 

periculoase din înzestrare; 

q) Organizează Ńinerea unitară a evidenŃei de cadastru (Dosarul 

tehnic – pentru toate imobilele şi terenurile aflate în patrimoniul şi 

administrarea instituŃiei); 

r) Execută studii, cercetări şi experimentări privind realizarea şi 

introducerea în folosinŃă (dotare) a unor confecŃii textile, din piele 
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şi încălŃăminte cu indici calitativ superiori adecvate specificului 

instituŃiei şi nevoilor reale ale muncii şi urmăreşte modul de 

comportare a acestor materiale; 

s) Propune crearea de noi modele de articole de echipamente 

(confecŃii textile şi din piele) pentru efectivele de poliŃişti 

comunitari; 

t) Organizează, coordonează şi controlează activitatea de 

supraveghere tehnică a instalaŃiilor; 

u) Organizează pregătirea de specialitate a personalului din 

sectorul logistic prin convocări, analize şi instruire, cursuri de 

scurtă durată, exerciŃii demonstrative etc. în vederea prelucrării şi 

actualizării instrucŃiunilor şi dispoziŃiilor tehnice specifice, cu 

personalul gestionar sau cogestionar (care are răspundere 

materială faŃă de bunurile aflate în folosinŃă); 

v) Elaborează tematicile de pregătire profesională pentru 

specialităŃile din domeniul logistic în vederea utilizării acestora în 

procesul de pregătire continuă; 

w) Răspunde de optimizarea transporturilor, de asigurarea cu 

materiale a procesului de pregătire, instruire şi formare 

profesională, a tragerilor cu armamentul din dotare etc.; 

x) Coordonează şi aprobă activităŃile şi misiunile Serviciului 

Operativ IntervenŃii Speciale, ÎnsoŃire Trafic şi Pază precum şi 

cele legate de transport valori; 

y) Elaborează proiecte de norme interne cu implicaŃii în domeniul 

logistic, pe domeniul de competenŃă; 

z) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege. 
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 Art. 31. Serviciul Audit Intern  se subordonează 

Directorului General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti şi are următoarele atribuŃii: 

a) Elaborează norme metodologice proprii, specifice activităŃii 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, întocmeşte şi 

înaintează rapoartele de audit intern elaborate de către auditorii 

din cadrul serviciului, Directorului General, urmărind 

implementarea recomandărilor; 

b) Elaborează proiectul Planului Anual de Audit Intern, pe care îl 

supune aprobării Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

c) Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti sunt transparente şi sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienŃă şi eficacitate; 

d) Înaintează trimestrial sinteza activităŃii DirecŃiei Audit Public 

Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

e) Elaborează anual raportul de activităŃi de audit intern (care 

cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate 

din activitatea de audit, progresele înregistrate prin 

implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii / neregularităŃi 

constatate în timpul misiunilor de audit intern precum şi informaŃiile 

referitoare la pregătirea profesională), îl supune spre analiză şi 

aprobare Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 
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Municipiului Bucureşti, după care îl transmite la DirecŃia de Audit 

Public Intern din Primăria Municipiului Bucureşti; 

f) În cazul identificării unor neregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează despre aceasta Directorului General al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti şi structurii de control intern 

stabilite; 

g) Auditează, cel puŃin o dată la trei ani, fără a se limita la acest 

termen, următoarele: angajamentele legale şi bugetare din care 

derivă direct sau indirect obligaŃii de plată, inclusiv din fonduri 

comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul public sau privat al statului aflate în 

administraŃia PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

constituirea veniturilor publice respectiv modul de autorizare şi 

stabilire a titlurilor de creanŃă precum şi a facilităŃilor acordate la 

încasarea acestora; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control 

precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele 

informatice; 

h) Monitorizează activităŃile şi procedurile echipei de audit intern, 

îndrumă activitatea acestora, în strânsă legătură cu normele 

profesionale şi practica de audit, tehnica şi instrumentele 

specifice auditării; 

i) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului în conformitate cu tematica stabilită; 

j) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de conducătorul instituŃiei, 

conform legii;. 
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 Art. 32. Serviciul Managementul Resurselor Umane se 

subordonează Directorului General şi îndeplineşte următoarele 

atribuŃii; 

a) Răspunde de implementarea politicii de personal, respectarea 

prevederilor legale în materie, evaluarea performanŃelor 

profesionale, individuale sau aprecierea activităŃii profesionale 

anuale, după caz, a personalului din PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti şi atestarea acestuia; 

b) Propune conducerii PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti ocuparea posturilor vacante în temeiul legii; 

c) Propune modificări ale Organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, întocmind documentaŃia 

necesară; 

d) Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor 

instituŃiei, proiectul Regulamentului Intern al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, care se supune spre aprobare Directorului 

General, urmărind respectarea prevederilor acestuia; 

e) Asigură recrutarea de personal, organizând concursuri, în 

conformitate cu prevederile legale şi cu statul de funcŃii ale PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; întocmeşte formalităŃile 

necesare încadrării personalului: deciziile de angajare, 

contractele şi carnetele de muncă, adresele către Oficiul ForŃelor 

de Muncă, adresele de transfer, etc., pentru personalul din 

aparatul propriu; 

f) łine evidenŃa la zi a vechimii în muncă pentru personalul din 

aparatul propriu şi comunică schimbările survenite Serviciului 

Buget, Financiar – Contabilitate; 
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g) Urmăreşte respectarea legalităŃii privind încadrarea şi 

salarizarea personalului din aparatul propriu pe funcŃii, categorii, 

clase, grade (trepte) profesionale; 

h) Întocmeşte dosarele profesionale ale funcŃionarilor publici din 

unitate şi păstrează permanent legătura cu AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

i) Păstrează în condiŃii de siguranŃă şi Ńine la zi dosarele 

profesionale ale personalului din aparatul propriu; înregistrează şi 

Ńine evidenŃa declaraŃiilor de avere şi a declaraŃiilor de interese 

ale funcŃionarilor publici şi personalului contractual cu funcŃii de 

conducere din PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti; 

j) Verifică şi semnează statele de plată privind drepturile salariale 

ale personalului instituŃiei (salarii, concedii de odihnă, concedii 

medicale); 

k) Centralizează lunar fişa colectivă de prezenŃă a personalului 

instituŃiei; 

l) Gestionează fişele/ rapoartele de evaluare a posturilor şi a 

performanŃelor profesionale individuale pentru personalul propriu; 

m)Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului 

şi urmăreşti efectuarea acestora în perioadele stabilite; comunică 

Serviciului Buget, Financiar – Contabilitate concediile medicale, 

concediile fără plată şi concediile de studii; 

n) Eliberează adeverinŃele solicitate de actualii şi foştii salariaŃi ai 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

o) Întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de acces în unitate şi 

ecusoane pentru salariaŃii instituŃiei; 
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p) Monitorizează, verifică şi analizează conduita angajaŃilor 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, în colaborare cu 

serviciul ori biroul în care aceştia sunt încadraŃi; 

q) Asigură Secretariatul Comisiei de Disciplină, organizată la 

nivelul instituŃiei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1344/2007; 

r) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

s) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 33. Serviciul Juridic Contencios Administrativ se 

subordonează Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuŃii: 

a) Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti de toate gradele precum şi în faŃa autorităŃilor şi 

organelor administrative cu atribuŃii jurisdicŃionale; 

b) Verifică legalitatea, avizeză şi contrasemnează actele cu 

caracter juridic care pot angaja răspunderea patrimonială a 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; verifică şi avizează 

proiectele de contracte întocmite de compartimentele funcŃionale 

şi de specialitate ale instituŃiei; 

c) Promovează acŃiuni în justiŃie, cu aprobarea Directorului 

General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, privind 

apărarea drepturilor instituŃiei în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 514/2003; îşi exprimă punctul de vedere în scris (prin referate) 

privind neexercitarea căilor de atac; 
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d) łine evidenŃa centralizată şi computerizată a dosarelor aflate 

pe rolul instanŃelor de judecată, a termenelor date de către 

acestea, până la soluŃionarea definitivă a procesului verbal de 

constatare a contravenŃiei; întocmeşte şi prezintă, la cererea 

conducerii PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti sau a altor 

instituŃii abilitate, situaŃia rezolvării litigioase a proceselor verbale 

de constatare a contravenŃiilor; 

e) Participă la rezolvarea petiŃiilor, sesizărilor şi reclamaŃiilor 

adresate Directorului General al PoliŃiei Comunitare a municipiului 

Bucureşti de personalul propriu şi de persoanele fizice sau 

juridice din afara instituŃiei; 

f) Avizează pentru legalitate deciziile Directorului General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

g) Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, a 

regulamentelor interne şi a altor norme cu caracter specific; 

h) Sesizează conducerea PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti cu privire la aspectele legate de nerespectarea 

legislaŃiei în vigoare pe care le constată în activitatea birourilor şi 

serviciilor din cadrul instituŃiei; 

i) Acordă la solicitarea cetăŃenilor, relaŃii, precizări şi îndrumări în 

legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare, referitoare la 

activitatea PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

j) Asigură reprezentarea PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti în faŃa instanŃelor judecătoreşti în cauzele civile, 

comerciale, penale şi în cele de contencios administrativ; 

k) Promovează orice alte acŃiuni în justiŃie cu aprobarea 

conducătorului instituŃiei; 
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l) łine evidenŃa la zi a cauzelor aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti în care PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti 

este parte; 

m) Răspunde în termen legal la reclamaŃiile şi sesizările primite 

pe domeniul său de activitate, în funcŃie de referatele întocmite 

de compartimentele de specialitate; 

n) Acordă asistenŃă juridică compartimentelor instituŃiei şi 

persoanelor care solicită asistenŃă juridică, la audienŃele 

desfăşurate în cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, 

precum şi personalului din aparatul propriu; 

o) Înregistrează în temeiul competenŃelor ce îi revin, procesele 

verbale de constatare a contravenŃiei, încheiate de funcŃionarii 

publici din PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti 

persoanelor fizice şi juridice care nu respectă dispoziŃiile legale în 

vigoare; 

p) Întocmeşte întâmpinări şi completează, pentru fiecare 

contestaŃie înregistrată la procesele verbale de constatare şi 

aplicare a contravenŃiei, dosarul de înaintare la instanŃa 

competentă, în colaborare cu compartimentele de specialitate 

implicate, cu documente relevante, în susŃinerea cauzei, 

solicitând referate de specialitate şi note de constatare în 

diversele faze de desfăşurare a litigiului între părŃi; 

q) łine evidenŃa centralizată şi computerizată a tuturor etapelor 

până la soluŃionarea definitivă a procesului verbal de constatare a 

contravenŃiei, respectiv încasarea sumelor băneşti; întocmeşte şi 

prezintă la cererea conducerii PoliŃiei Comunitare a Municipiului 
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Bucureşti sau a altor instituŃii abiliate, situaŃia rezolvării proceselor 

verbale de constatatre a contravenŃiilor; 

r) Asigură informarea Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti cu privire la sesizările şi reclamaŃiile primite 

la adresa personalului unităŃii referitoare la constatarea şi 

aplicarea contravenŃiilor; 

s) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

t) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, conform legii. 

 Art. 34. Serviciul Control Intern şi ProtecŃia Personalului se 

subordonează Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuŃii: 

a) Conduce, prevede, planifică, îndrumă şi coordonează 

activitatea de control intern şi protecŃia pesonalului din serviciul 

public care semnalează încălcări ale prevederilor legale săvârşite 

de către persoane cu funcŃii de conducere sau de execuŃie din 

instituŃie precum şi riscurile asociate acestora, în conformitate cu 

Legea nr. 571/14.12.2004; 

b) Asigură aplicarea dispoziŃiilor Directorului General privind buna 

administrare, deontologia profesională, disciplina şi modul de 

executare a atribuŃiilor funcŃionale ale poliŃistului comunitar, în 

raporturile cu cetăŃenii; 

c) Asigură implementarea funcŃiei de control la nivelul 

managementului seviciilor şi birourilor din PCMB, întocmind 

cadrul general al controlului intern şi urmărind executarea ritmică 

a acestuia; 
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d) Urmăreşte respectarea ordinii de drept, integrităŃii şi 

imparŃialităŃii poliŃistului comunitar în executarea serviciului de 

ordine publică, constatare şi aplicare contravenŃii, însoŃire, 

intervenŃii speciale sau pază la obiective; 

e) Conduce întreaga activitate după principiul bunei conduite, 

conform căruia personalul este ocrotit şi încurajat în scopul 

creşterii capacităŃii serviciului public şi a prestigiului autorităŃilor 

publice în faŃa cetăŃenilor; 

f) Asigură însoŃirea funcŃionarilor Primăriei Municipiului Bucureşti 

pe timpul executării controalelor şi punerii în executare a unor 

hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

asigurând protecŃia acestora şi prevenirea oricăror acte de 

tulburare a ordinii publice pe timpul executării misiunii; 

g) Execută controale tematice şi înopinate, din dispoziŃia 

Directorului General, privind modul de îndeplinire a atribuŃiilor 

funcŃionale de către poliŃiştii comunitari aflaŃi în timpul serviciului 

în obiectivele şi pe itinerariile de patrulare repartizate în 

responsabilitate; 

h) Întocmeşte, în urma controalelor desfăşurate, rapoarte cu date, 

concluzii şi propuneri, cu termene şi persoane responsabile, pe 

care le supune aprobării Directorului General; 

i) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

j) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege. 

 Art. 35. Biroul Informare şi RelaŃii Publice se subordoneză 

Directorului General şi are următoarele atribuŃii: 
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a) Analizează şi evaluează reflectarea în presă a acŃiunilor 

întreprinse de PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti; 

b) Întocmeşte, realizează şi organizează acŃiunile de protocol la 

manifestări jubiliare, inclusiv asigurarea recuzitei necesare 

(fanioane, mape, diplome, felicitări, albume, etc.); 

c) Asigură îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin purtătorului de cuvânt 

desemnat de Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

d) Informează în timp util mass-media cu privire la briefinguri, 

conferinŃe de presă sau orice alte acŃiuni publice organizate de 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti şi asigură accesul 

ziariştilor la activităŃile şi acŃiunile de interes public organizate de 

instituŃie; 

e) Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituŃiei 

prezintă un interes imediat, difuzarea de comunicate, informări de 

presă, interviuri şi briefinguri; 

f) Asigură, la solicitare scrisă sau verbală, accesul populaŃiei la 

informaŃiile de interes public din sfera de competenŃă a PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

g) Colaborează cu structurile de informare şi relaŃii publice ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti ale structurilor similare din cadrul 

poliŃiilor comunitare de sector şi ale altor instituŃii cu rol în 

asigurarea ordinii şi liniştii publice; 

h) Asigură accesul la informaŃii şi în format electronic, dacă sunt 

întrunite condiŃiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să 
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obŃină informaŃii de interes public referitoare la activitatea PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

i) Participă la elaborarea Buletinului Informativ al instituŃiei, care 

va cuprinde informaŃiile de interes public comunicate din oficiu şi 

asigură difuzarea acestuia; 

j) Întocmeşte revista presei pe care o prezintă conducerii 

instituŃiei şi factorilor interesaŃi; 

k) Analizează reclamaŃiile ori sesizările făcute de către cetăŃeni 

către PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti sau Primarul 

General al Capitalei, care semnalează aplicarea directă sau 

indirectă a unor sancŃiuni inechitabile sau abuzive; 

l) Asigură informarea cetăŃenilor cu privire la rezolvarea oportună 

şi la timp a cererilor, reclamaŃiilor, petiŃiilor sau scrisorilor 

confidenŃiale adresate instituŃiei. 

 Art. 36. Serviciul Pregătire Profesională se subordonează 

primului Director General Adjunct şi are următoarele atribuŃii: 

a) Întocmeşte Planul anual de pregătire profesională a 

personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, 

urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi Ńine evidenŃa 

rezultatelor obŃinute; 

b) Elaborează la sfârşitul fiecărui an, împreună cu Directorul 

General Adjunct Economic, sub conducerea primului Director 

General Adjunct, Proiectul Planului de perfecŃionare profesională 

din cadrul PCMB, Raportul cu necesarul de formare profesională 

a personalului instituŃiei şi Planul de măsuri privind pregătirea 

profesională a funcŃionarilor publici din PCMB; 
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c) Asigură cunoaşterea armamentului din dotare, a condiŃiilor de 

păstrare şi întreŃinere, precum şi de instruirea personalului cu 

privire la modul de folosire a acestuia, planificând şi conducând 

tragerile trimestriale (de învăŃare / instruire şi perfecŃionare) cu 

armamentul din dotare; 

d) Elaborează proiectele de decizie ale Directorului General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti referitoare la 

activitatea de pregătire şi perfecŃionare a personalului, pe care le 

înaintează prin Directorul General Adjunct; 

e) Întocmeşte teme orientative pentru planurile anuale privind 

pregătirea la locul de muncă (dimensionate să acopere până la 

50% din nevoile pregătirii) ce sunt considerate necesare pentru a 

îmbunătăŃi activitatea întregului personal al instituŃiei (teme cu un 

caracter general); 

f) Coordonează şi îndrumă modul de desfăşurare a pregătirii şi 

perfecŃionării profesionale la locul de muncă; 

g) Efectuează, în colaborare cu şefii de servicii din cadrul PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, controale tematice pe 

parcursul întregului an de pregătire, în funcŃie de competenŃe; 

h) Asigură mijloacele materiale necesare desfăşurării 

corespunzătoare a activităŃii de instruire şi perfecŃionare a 

personalului instituŃiei, în baza rapoartelor de necesitate întocmite 

la sfârşitul fiecărui an de pregătire; 

i) Realizează activităŃi de dezvoltare a resurselor umane 

(formare, instruire, perfecŃionare etc.); 
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j) Sesizează de îndată conducerea PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, 

deteriorare, distrugere sau folosire ilicită a armamentului din 

dotare; 

k) Întocmeşte planificarea participării funcŃionarilor publici din 

PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti la cursurile de 

formare / iniŃiere şi perfecŃionare profesională specializate şi 

abilitate conform legii; 

l) Verifică şi analizează semestrial nivelul de pregătire 

profesională a personalului operativ şi prezintă conducerii PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti propuneri de îmbunătăŃire a 

acestuia; 

m) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

n) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General 

Adjunct. 

 Art. 37. Serviciul Analiză, Sinteze şi Planificare Operativă 

se subordonează primului Director General Adjunct, având în 

subordine directă Biroul Planificare, EvidenŃă Misiuni şi Tehnici 

Operative, cu următoarele atribuŃii: 

a) Pe baza datelor primite de la celelalte compartimente ale 

instituŃiei, săptămânal, întocmeşte informarea operativă, pe care 

o prezintă, prin Biroul Secretariat şi Registratură, Directorului 

General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti şi celorlalŃi 

Directori Generali AdjuncŃi; 
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b) Lunar, şi ori de câte ori solicită Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, Primarul General sau Directorul General al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, întocmeşte statistici, 

analize, situaŃii tematice, sau alte documente, avizate în prealabil 

de către primul Director General Adjunct, care se referă la 

activitatea şi performanŃele personalului instituŃiei; 

c) Periodic, întocmeşte Buletinul Informativ al instituŃiei destinat 

informării Primarului General şi a personalului P.C.M.B. privind 

activităŃile desfăşurate în cadrul misiunilor temporare; 

d) Organizează arhivarea electronică a activităŃilor săptămânale 

desfăşurate de personalul operativ al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

e) Întocmeşte proiectul bilanŃului anual al activităŃii PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

f) Prezintă, în şedinŃele de lucru ale Directorului General, sinteza 

activităŃii lunare şi trimestriale şi propune măsuri pentru 

executarea de calitate a tuturor misiunilor conform obiectivului 

general şi obiectivelor specifice ale instituŃiei; 

g) Participă la redactarea unor norme interne sau reglementări 

punctuale privind ordinea publică, transportul de persoane şi 

valori şi paza obiectivelor; 

h) Conduce, planifică, coordonează, controlează şi evaluează 

întreaga activitate a Biroului Planificare, EvidenŃă Misiuni şi 

Tehnici Operative; 

i) Asigură funcŃia de proiectare / prognoză şi planificare în 

managementul instituŃiei şi al acŃiunilor, activităŃilor şi misiunilor 

serviciilor operative; 
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j) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

o) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de primul Director 

General Adjunct. 

 Art. 38. Biroul Planificare, EvidenŃă Misiuni şi Tehnici 

Operative se află în subordinea Şefului Serviciului Analiză, 

Sinteze şi Planificare Operativă şi are următoarele atribuŃii: 

a) Proiectează, planifică, anunŃă, cooperează şi coordonează 

toate acŃiunile şi activităŃile de pază şi ordine publică desfăşurate 

în cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

b) Elaborează Planul de Pază şi Ordine Publică al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

c) Elaborează Proiectele de decizie ale Directorului General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti referitoare la 

activitatea de pregătire, recunoaştere şi instalare a dispozitivelor 

de pază şi ordine publică pentru misiunile permanente şi 

temporare, proiecte pe care le înaintează spre aprobare 

Directorului General, pe cale ierarhică; 

d) Elaborează Planul anual cu principalele activităŃi ale instituŃiei, 

structurat pe săptămâni, luni şi trimestre, pe baza Planurilor 

anuale întocmite la nivelul tuturor compartimentelor din PCMB, pe 

care îl înaintează spre aprobare Directorului General pe cale 

ierarhică; 

e) Asigură redactarea ordinelor Directorului General pentru 

misiunile poliŃiştilor comunitari aflaŃi în zonele de competenŃă şi 

transmiterea oportună a acestora către serviciile operative; 
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f) Urmăreşte asigurarea cu mijloacele de transport şi intervenŃie, 

cu materiale de resort logistic, cu armament şi muniŃie (letală sau 

neletală, după caz) a efectivelor de poliŃişti comunitari ce 

urmează să participe la misiunile încredinŃate; 

g) Întocmeşte Planurile de măsuri pentru serviciile operative, cu 

ocazia misiunilor încredinŃate, cu dispozitivul aprobat, echiparea 

şi dotarea poliŃiştilor comunitari participanŃi la misiuni şi itinerarii 

de deplasare, planificarea timpilor de începere, desfăşurare şi 

încetare, a misiunii, precum şi a metodelor, procedurilor şi 

activităŃilor de bună practică; 

h) Urmăreşte uniformizarea şi standardizarea activităŃilor, 

acŃiunilor şi misiunilor desfăşurate, la nivelul conducerii serviciilor 

operative din cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

i) Execută la nivelul propriu controlul intern şi participă în comisiile 

de control, la acŃiunile de verificare, îndrumare şi evaluare a 

activităŃilor desfăşurate de către personalul PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

j) Urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor Planurilor de 

Pază şi ordine publică, precum şi a prevederilor Planurilor de 

Măsuri întocmite cu ocazia activităŃilor specifice; 

k) Organizează şi întocmeşte în Proiect, documentele pentru 

colaborarea şi cooperarea cu celelalte structuri cu rol în 

asigurarea ordinii şi liniştii publice (Jandarmeria, PoliŃia Română) 

şi organizează, planifică şi coordonează cooperarea personalului 

operativ din cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

l) Participă la redactarea normelor şi reglementărilor interne 

privind ordinea publică în marile parcuri ale Capitalei aflate în 
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competenŃa PCMB, transportul de persoane şi valori, fluidizarea 

traficului rutier, însoŃirea şi protecŃia reprezentanŃilor Primăriei 

Generale a Municipiului Bucureşti, cu ocazia unor controale şi 

inspecŃii, precum şi a pazei obiectivelor; 

m) Urmăreşte implementarea procedurilor specifice poliŃiştilor 

comunitari în activităŃile şi acŃiunile specifice, propunând metode 

şi procedee noi, caracteristice poliŃiilor comunitare similare din 

Uniunea Europeană; 

n) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

o) Asigură metodologia activităŃilor de bună practică la nivelul 

serviciilor operative şi monitorizează implementarea procedurilor 

de către poliŃiştii comunitari pe feluri şi tipuri de misiuni specifice; 

p) Asigură funcŃia de prevedere (proiectare – prognoză) şi funcŃia 

de coordonare şi monitorizare a activităŃilor serviciilor operative, 

făcând propuneri de îmbunătăŃire a procedeelor şi tehnicilor 

specifice utilizate către conducerea instituŃiei prin Şeful Serviciului 

Analiză, Sinteze şi Planificare Operativă; 

q) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege. 

 Art. 39. Biroul Tehnologia InformaŃiei şi Informatizare 

Bază de Date, este birou independent şi se subordonează 

primului Director General Adjunct, având următoarele atribuŃii: 

a) Organizează şi răspunde de funcŃionarea neîntreruptă a 

legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaŃii şi 

informatică, precum şi de transmiterea în timp util a documentelor 

prin intermediul sistemului de comunicaŃii; 
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b) Controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaŃiei 

mijloacelor de comunicaŃie şi informatică din unitate; 

c) Asigură înzestrarea unităŃii cu tehnica de comunicaŃii şi 

informatică, menŃinerea lor în perfectă stare de funcŃionare, 

controlează exploatarea, întreŃinerea, depozitarea şi Ńinerea 

evidenŃei materialelor de comunicaŃie şi informatică; 

d) Constată defecŃiunile apărute la aparatura existentă la 

posturile de lucru şi asigură service-ul acestora (defecŃiuni ce pot 

fi remediate, blocarea sistemului, erori apărute datorită utilizării 

necorespunzătoare, etc.); pentru defecŃiunile grave se va apela la 

firma specializată cu care există contract de service; cercetează 

cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de 

comunicaŃie şi informatică; 

e) Administrează bazele de date şi reŃelele de calculatoare; 

f) Participă la recepŃia calitativă a elementelor de tehnică de 

calcul achiziŃionate pentru toate Serviciile şi Birourile PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

g) Urmăreşte implementarea procedurilor specifice circuitului 

informaŃiei în cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

h) Asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea nr.161/2003, 

cu privire la transparenŃa în administrarea informaŃiilor şi 

serviciilor publice prin mijloace electronice; 

i) Acordă asistenŃă la întocmirea şi derularea contractelor de 

service, reŃea, achiziŃii calculatoare şi periferice; 

j) Instruieşte personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti cu privire la utilizarea sistemelor hardware şi software 

din dotare; 
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k) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

l) Gestionează pagina de Internet a PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

m) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de primul Director 

General Adjunct. 

 Art. 40. Biroul de Securitate şi Sănătate în Muncă, SituaŃii 

de UrgenŃă, se subordonează primului Director General Adjunct 

şi are următoarele atribuŃii: 

a) Şeful Biroului de Securitate şi Sănătate în Muncă, SituaŃii de 

UrgenŃă, elaborează instrucŃiuni proprii de aplicare a normelor de 

protecŃie a muncii în funcŃie de particularităŃile procesului de 

muncă; 

b) Asigură documentaŃia necesară obŃinerii autorizaŃiei de 

funcŃionare din punct de vedere al protecŃiei muncii şi pazei 

contra incendiilor pentru toate spaŃiile instituŃiei; 

c) Stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de 

protecŃie a muncii, corespunzătoare condiŃiilor de muncă şi 

factorilor de mediu; 

d) Stabileşte pentru personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti, obligaŃiile şi răspunderile ce îi revin în domeniul 

protecŃiei muncii, al prevenirii şi apărării împotriva incendiilor, 

corespunzătoare funcŃiilor exercitate; 

e) Organizează şi răspunde de serviciile de medicină a muncii 

(conform Legii nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea în 

muncă) cu sprijinul unor instituŃii specializate pentru efectuarea 



 355

testării medicale şi psihologice la încadrare, periodic şi la reluarea 

activităŃii; 

f) Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către 

întregul personal al unităŃii a măsurilor tehnice, sanitare şi 

organizatorice stabilite; 

g) Întocmeşte planuri de aprovizionare cu echipamente 

individuale de protecŃie şi materiale igienico-sanitare; 

h) Participă la cercetarea accidentelor de muncă, Ńine evidenŃa 

acestora şi colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în 

luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege în vederea prevenirii şi 

înlăturării cauzelor generatoare de accidente; 

i) Întocmeşte planurile de prevenire şi stingerea incendiilor şi de 

evacuare al personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente, 

în caz de incendii, calamităŃi naturale şi alte evenimente grave; 

j) Urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a 

accidentelor în poligoane, săli de pregătire şi la locurile de 

muncă; 

k) Lunar execută exerciŃii şi antrenamente de cunoaştere şi 

aplicare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, cu 

grupele constituite pentru fiecare locaŃie; 

l) Asigură întocmirea şi completarea, în termenul prevăzut de 

lege, a fişelor individuale de instructaj privind protecŃia muncii, 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

m) Monitorizează starea sănătăŃii personalului angajat prin 

controale periodice; 

n) Organizează comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi 

comisia pentru situaŃii de urgenŃă; 
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o) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

t) łine evidenŃa militară a tuturor angajaŃilor cu obligaŃii militare 

(rezervişti) conform Anexei nr. 4 din H.G. nr. 338/2002 şi Anexei 

nr. 3 din H.G. nr. 1194/1996; 

p) Avizează situaŃia rezerviştilor la locul de muncă şi prezintă 

pentru aprobare Centrului Militar pe raza căruia îşi are sediul, 

cererea de mobilizare a rezerviştilor la locul de muncă, înaintând 

conform Anexei nr. 5 din H.G. nr. 338/2002, tabele nominale în 

două exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de 

muncă; ia măsuri de anunŃare şi trimitere în timp util, la solicitarea 

centrelor militare, a rezerviştilor cuprinşi în planurile de mobilizare 

a acestora; 

q) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege. 

 Art. 41. Serviciul Instructori se subordonează primului 

Director General Adjunct şi are următoarele atribuŃii: 

a) Şeful Serviciului propune principiile educaŃionale şi strategia de 

dezvoltare şi formare profesională a poliŃistului comunitar, prin 

cursuri de iniŃiere/formare, cu durata de 90 de zile, şi cursuri de 

perfecŃionare/specializare, de scurtă şi lungă durată, în domeniul 

ordine publică, paza obiectivelor, circulaŃie rutieră, constatare şi 

aplicare contravenŃii, etc., cu durata variind între 5 – 15 zile şi 

propune conducerii P.C.M.B. corelarea pregătirii profesionale şi 

de specialitate cu metodologia specifică acŃiunii poliŃistului 

comunitar în diferite situaŃii; 
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b) Asigură coordonarea programelor de pregătire şi dezvotare 

prin discipline specifice învăŃământului profesional şi tehnic 

necesar îndeplinirii misiunilor de pază, reŃinere şi identificare, 

prevenirea infracŃionalităŃii juvenile, menŃinerea ordinii publice şi a 

monitorizării acesteia; 

c) Asigură coordonarea didactică şi dezvoltă metodologia de 

proiectare, elaborare, implementare şi revizuire a programei 

analitice pentru cursurile specifice poliŃiei comunitare; 

d) Asigură coordonarea ştiinŃifică, didactică şi pedagogică prin 

instructorii formatori şi dezvoltă metodologii de proiectare a 

sistemului de evaluare şi de certificare a formării profesionale a 

poliŃistului comunitar (funcŃionar public sau personal contractual); 

e) Contribuie prin elaborarea de teme, la formarea continuă la 

locul de muncă a personalului instituŃiei cu instructorii formatori cu 

abilităŃi pedagogice în domeniile pazei obiectivelor şi ordinii 

publice, pregătirea juridică şi legislativă, pregătirea tehnică 

specifică, pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, pregătirea 

civică, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare 

şi pregătirea fizică; 

f) Proiectează şi elaborează programe analitice pe discipline 

(psihologia poliŃistului comunitar, contravenŃii, drepturi şi îndatoriri 

civice, metode şi practici specifice, pregătire fizică, etc.) şi iniŃiază 

programe de dotare cu echipamente şi logistică didactică 

necesare standardelor de pregătire; 

g) Asigură la cerere noi programe analitice, ce vizează nevoile de 

pregătire ale instituŃiei sau prin dispoziŃia expresă a Primarului 

General sau hotărâri ale C.G.M.B.; 
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h) Participă, împreună cu comisia numită prin decizia Directorului 

General, pentru selecŃionarea, identificarea şi atragerea tinerilor 

cu aptitudini pentru profesia de poliŃist comunitar şi îi orientează 

pentru anumite tipuri de specialităŃi (ordine publică, pază 

obiective, constatare şi aplicare contravenŃii, grupe de intervenŃie, 

patrule mobile, etc.); 

i) Contribuie la promovarea profesiei de poliŃist comunitar, a 

rolului şi locului acesteia, în comunitate; 

j) Participă la desfăşurarea orelor de curs (expuneri, seminarii, 

şedinŃe practice, dezbateri, studiu de caz, antrenament în 

poligoane de tragere, antrenament auto – moto, etc.) şi 

elaborează noi metode pedagogice pentru formarea deprinderilor 

şi priceperilor necesare poliŃistului comunitar; 

k) Participă, în perioada desfăşurării cursurilor, la şedinŃele de 

antrenament şi de trageri – tir, cu armamentul din dotare, cu 

muniŃie letală şi neletală, în poligoane; 

l) Colaborează cu Serviciul Pregătire Profesională, pentru 

Proiectul Programului Anual de pregătire continuă a personalului 

P.C.M.B. şi a Graficului Cursurilor, formulând propuneri cu privire 

la nivelul logisticii didactice şi pedagogice, precum şi la cifrele de 

şcolarizare pentru anul următor de curs la nivelul instituŃiei; 

m) Asigură predarea problematicii de specialitate a tuturor noilor 

angajaŃi, în cadrul unui stagiu de practică de minim 5 - 10 zile, la 

serviciile operative din P.C.M.B., în urma căruia cursantul va fi 

evaluat printr-un calificativ comunicat în scris de către şeful 

serviciului operativ respectiv, urmând ca repartiŃia să fie dată în 

funcŃie de aptitudinile şi aprecierile consemnate; 



 359

n) Elaborează Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

cursurilor, pe module de pregătire şi standardul minim de 

cunoştinŃe şi deprinderi pe care cursanŃii sunt obligaŃi să îl obŃină 

la finalul cursului, înaintea susŃinerii examenului de absolvire; 

Elaborează didactica predării (catalog, condica de curs cu 

programul zilnic, numele instructorului formator, denumirea temei, 

specificul acesteia şi modalitatea de desfăşurare, fişa situaŃiei 

şcolare, abilităŃi personale, psihomotorii şi fizice, abilităŃi de 

comunicare, ordine şi disciplină, Ńinută, etc.); 

o) Pentru cursurile mai mari de 180 de ore, evaluarea se va face 

prin note de la 1 la 10 şi susŃinerea unei lucrări de curs pe teme 

specifice şi actuale, propuse de către şeful C.P.P.F.P.P. şi 

aprobate de Directorul General; pentru cursurile mai mari de 18o 

de ore, evaluarea se va face prin calificativele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a cursurilor; 

p) Asigură redactarea şi editarea materialelor necesare formării 

de cunoştinŃe temeinice cursanŃilor în cadrul cursurilor de 

formare/iniŃiere şi perfecŃionare şi aprobă proiectele didactice ori 

planurile de desfăşurare şi antrenare, elaborate de către 

instructorii formatori; 

q) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege sau de către 

Directorul General. 

 Art. 42. Serviciul Operativ Pază Obiective are în 

subordine Biroul Pază Obiective, se subordonează celui de-al 

doilea Director General Adjunct şi are următoarele atribuŃii: 

a) Şeful Serviciului Operativ Pază Obiective întocmeşte planurile 

de pază şi le supune spre aprobare / avizare, potrivit legii; 
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b) Asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public local şi 

privat din zona de competenŃă, stabilite de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, conform planurilor de pază şi ordine 

publică; 

c) Asigură supravegherea zonelor comerciale şi de agrement, 

precum şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază; 

d) Participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări de 

servicii cu beneficiarii din zona de competenŃă; 

e) Stabileşte reguli cu privire la predarea – primirea armamentului 

şi muniŃiei, portul şi folosirea acestuia în timpul serviciului, 

precum şi întreŃinerea şi asigurarea securităŃii acestora; 

f) Aprobă documentele privind planificarea şi repartizarea în 

serviciu al personalului subordonat; 

g) Controlează modul de executare a activităŃii de pază 

desfăşurată de către personalul de subordine; 

h) Analizează zilnic modul de executare a activităŃii de pază şi 

stabileşte măsurile ce se impun a fi întreprinse în obiectivele 

aflate în responsabilitate; 

i) Stabileşte zilnic şi ori de câte ori este nevoie, obiectivele 

operaŃionale ce trebuie să fie în atenŃia prioritară a şefilor 

birourilor din subordine; 

j) MenŃine legătura permanentă cu beneficiarii prestaŃiilor de pază 

în vederea îmbunătăŃirii condiŃiilor care să asigure buna 

funcŃionare şi securitatea obiectivelor, precum şi remedierea 

neregulilor constatate; 

k) Analizează lunar activitatea în obiectivele pe care le are în 

pază; 
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l) Informează de îndată Directorul General despre toate 

evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază; 

m) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

n) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege şi de către şefii 

ierarhici. 

 Art. 43. Biroul Pază Obiective se subordonează Şefului 

Serviciului Operativ Pază Obiective şi are următoarele atribuŃii: 

a) Asigură cunoaşterea prevederilor planurilor de pază şi punerea 

lor în practică; 

b) Urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate 

punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice 

necesare, sistemele de alarmare împotriva efracŃiei, 

obligativitatea cu privire la menŃinerea lor în stare de funcŃionare 

şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor; 

c) Întocmeşte şi asigură planificarea şi repartizarea personalului 

operativ din subordine, pe obiective şi ture; 

d) Asigură instruirea, la intrarea în serviciu, a personalului din 

subordine, cu privire la atribuŃiile generale şi specifice ale 

acestuia; 

e) Semnalează, de îndată, conducerii PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti şi organelor abilitate, orice probleme 

deosebite care au legătură cu activitatea desfăşurată, despre 

care iau cunoştinŃă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, 

chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are atribuŃii 

şi responsabilităŃi; 
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f) AcŃionează, împreună cu PoliŃia, Jandarmeria, Pompierii, 

ProtecŃia Civilă şi alte autorităŃi prevăzute de lege, la activităŃile 

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

incendii, explozii, avarii, epidemii, calamităŃi naturale şi catastrofe, 

precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel 

de evenimente; 

g) Controlează modul de execuŃie a activităŃii de pază 

desfăşurată de personalul din subordine; 

h) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

i) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege. 

 Art. 44. Serviciul Parcuri se subordonează celui de-al 

doilea Director General Adjunct, este compus din 3 (trei) birouri 

(Biroul 1 şi 2 Ordine Publică şi Biroul Monitorizare Parcuri) şi are 

următoarele atribuŃii: 

a) MenŃinerea siguranŃei cetăŃeanului, prevenirea şi combaterea 

faptelor antisociale care aduc atingere vieŃii, libertăŃii, sănătăŃii şi 

integrităŃii corporale a persoanelor, precum şi a altor interese 

legitime ale comunităŃii; 

b) Stabilirea identităŃii persoanelor care comit fapte antisociale cu 

caracter contravenŃional, ori se sustrag urmăririi sau executării 

pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 

c) Realizarea unui schimb oportun şi reciproc de date şi informaŃii 

de interes operativ cu celelalte instituŃii cu rol în asigurarea ordinii 

şi liniştii publice, în scopul scurtării timpilor de reacŃie şi sporirii 

gradului de eficienŃă al acŃiunilor desfăşurate; 
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d) Prestarea uniu sistem relaŃional durabil şi competent cu 

direcŃiile generale din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti 

care au tangenŃă cu activitatea instituŃiei, cu cele ale PoliŃiei 

Române, Jandarmeriei Române, S.R.I., S.P.P., S.T.S., M.A.N. 

sau cele descentralizate din cadrul administraŃiei publice locale; 

e) Promovarea şi respectarea de către poliŃiştii comunitari a 

prevederilor legale cu privire la activitatea desfăşurată de 

Serviciul Parcuri; 

f) Cunoaşterea în orice moment a situaŃiei operative din marile 

parcuri ale Capitalei aflate în responsabilitatea PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, prin sistemul de 

monitorizare video şi prin prezenŃa poliŃiştilor comunitari cuprinşi 

în cadrul birourilor de ordine publică din cadrul Serviciului Parcuri; 

g) IntervenŃia rapidă în situaŃiile de tulburare a ordinii şi liniştii 

publice în marile parcuri ale Capitalei, aflate în responsabilitatea 

PCMB, cu ajutorul echipajelor auto şi moto; 

h) Sprijinirea cetăŃenilor în rezolvarea problemelor de ordine 

publică apărute cu prilejul deplasării acestora prin marile parcuri 

ale Capitalei aflate în responsabilitatea PCMB; 

i) Avizarea documentelor privind planificarea şi repartizarea în 

serviciu a personalului subordonat; 

j) Stabilirea regulilor cu privire la predarea – primirea 

armamentului şi muniŃiei, portul şi folosirea acestora în timpul 

serviciului, precum şi întreŃinerea şi asigurarea deplinei lor 

securităŃi când nu se află asupra personalului din subordine; 
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k) Stabilirea zilnic şi ori de câte ori este necesar, a obiectivelor 

operaŃionale ce trebuie să fie în atenŃia poliŃiştilor comunitari ce 

îşi desfăşoară activitatea pe acest domeniu; 

l) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

m) Analizează lunar activitatea personalului din subordine; 

n) Se ocupă de evidenŃa, păstrarea şi manipularea legală a 

documentelor întocmite la nivelul serviciului; 

o) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de către şefii ierarhici, 

conform legii. 

 Art. 45. Birourile 1 - 2 Ordine Publică şi Biroul 3 

Monitorizare Parcuri, se subordonează Şefului Serviciului 

Operativ Parcuri şi au următoarele atribuŃii: 

a) Asigură ordinea şi liniştea publică în marile parcuri ale 

Capitalei stabilite în competenŃa Primăriei Generale a Municipiului 

Bucureşti prin Planul de pază şi ordine publică; 

b) MenŃine în marile parcuri ale Capitalei siguranŃa cetăŃeanului, 

previne şi combate faptele antisociale care aduc atingere vieŃii, 

libertăŃii, sănătăŃii şi integrităŃii corporale a persoanelor, cu 

preponderenŃă a celor privind persoanele vârstnice şi copii, 

precum şi a altor interese legitime ale comunităŃii; 

c) Constată contravenŃiile săvârşite de persoanele aflate în marile 

parcuri ale Capitalei şi aplică sancŃiunile contravenŃionale, potrivit 

legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la 

tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăŃenia şi comerŃul stradal, 

protecŃia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care 
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afectează climatul social, stabilite prin Legi, Hotărâri ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau dispoziŃii ale 

Primarului General; 

d) Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia 

adunărilor publice, manifestărilor cultural artistice, comemorative 

şi sportive organizate la nivelul marilor parcuri ale Capitalei; 

e) Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea 

cetăŃenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor 

făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaŃiilor de 

fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 

f) AcŃionează împreună cu PoliŃia, Jandarmeria, Pompierii, 

ProtecŃia Civilă şi alte autorităŃi prevăzute de lege, la activităŃile 

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităŃi naturale şi 

catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente în cadrul marilor parcuri ale 

Capitalei; 

g) Comunică, de îndată, organelor abilitate, datele cu privire la 

aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în 

competenŃa sa, despre care a luat cunoştinŃă cu ocazia 

îndeplinirii misiunilor specifice; 

h) Verifică şi soluŃionează, în limitele legii, sesizările cetăŃenilor 

referitoare la încălcarea normelor privind ordinea şi liniştea 

publică în cadrul marilor parcuri ale Capitalei; 

i) Sprijină PoliŃia Româna în activităŃile de depistare a 

persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, 

precum şi a persoanelor dispărute; 
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j) Întocmeşte şi asigură planificarea şi repartizarea personalului 

operativ din subordine în punctele fixe şi pe itinerariile de 

patrulare, în program de tură; 

k) Execută paza şi supravegherea mobilierului urban din dotarea 

marilor parcuri ale Capitalei aflate în competenŃa P.C.M.B.; 

l) Urmăreşte punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului General, 

ale DispoziŃiilor Primarului General şi a reglementărilor legale în 

vigoare privind normele de convieŃuire socială, de plimbare a 

câinilor de companie, de anunŃare de către autorităŃi a prezenŃei 

câinilor comunitari în vederea prinderii acestora, de interzicere a 

consumului de alcool în afara locurilor special amenajate, a 

pescuitului şi scăldatului. În aceste cazuri poliŃiştii comunitari 

constată şi aplică amenzi contravenŃionale; 

m) Identifică consumatori şi comercianŃi de droguri depistaŃi în 

parcuri, elementele turbulente şi violente. În aceste cazuri, 

persoanele sunt reŃinute şi predate organelor de poliŃie; 

n) Monitorizează principalele puncte vulnerabile sau zone de risc 

din parcuri, prin camere video; 

o) ObŃine, centralizează şi stochează datele ce pot fi folosite ca 

probe juridice în diferite situaŃii de săvârşire a unor contravenŃii 

sau fapte penale, semnalate în marile parcuri ale Capitalei, aflate 

în competenŃa P.C.M.B.; 

p) Întocmeşte rapoartele operative sau alte documente specifice 

şi le înaintează ierarhic, urmărind soluŃionarea lor conform 

termenelor şi atribuŃiunilor specifice; 

q) Organizează şi conduce pregătirea de specialitate a 

personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 
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r) Se ocupă de evidenŃa, păstrarea şi manipularea legală a 

documentelor întocmite la nivelul birourilor; 

s) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de către şefii ierarhici, 

conform legii. 

 Art. 46. Serviciul Operativ Ordine Publică, Constatare şi 

Aplicare ContravenŃii, are în structura sa un Birou Constatare şi 

Aplicare ContravenŃii şi se subordonează celui de-al doilea 

Director General Adjunct, având următoarele atribuŃii: 

a) Asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite 

prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate 

încălcarea normelor legale privind curăŃenia localităŃii şi comerŃul 

stradal, precum şi alte fapte ilicite stabilite prin Hotărâri ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

b) Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităŃilor şcolare, a 

zonelor comerciale şi de agrement, a pieŃelor şi a altelor locuri 

stabilite prin planurile de pazăşi de ordine publicăla nivelul 

Municipiului Bucureşti; 

c) Organizează şi conduce activitatea Biroului Constatare şi 

Aplicare ContravenŃii; 

d) Stabileşte zilnic şi ori de câte ori este necesar, obiectivele 

operaŃionale ce trebuie să fie în atenŃia prioritară a Şefului de 

birou din subordine; 

e) Avizează documentele privind planificarea şi repartizarea în 

serviciu a personalului subordonat; 

f) Stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi 

muniŃiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum 
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şi depozitarea acestora atunci când nu se află asupra 

personalului din subordine; 

g) Trimite Serviciului Juridic, Contencios Administrativ evidenŃa 

contravenŃiilor încheiate precum şi alte documente specifice, în 

vederea înaintării in instanŃă, dacă este cazul; 

h) Aduce la cunoştinŃă PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti contravenŃiile constatate şi neregulile despre carea la 

luat la cunoştinŃă în activitatea de patrulare, acare îi depăşesc 

conpetenŃa materială, întocmind rapoartre şi note de constatare; 

i) Colaborează cu DirecŃiile Generale de Impozite şi Taxe Locale, 

în vederea urmăririi debitelor de la persoanele care nu au achitat 

amenzile aplicate prin procesele verbale de constatare a 

contravenŃiilor, întocmite de agenŃii PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti; 

j) łine evidenŃa contravenŃiilor constatate şi a sancŃiunilor 

aplicate, în condiŃiile legii; 

k) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

l) Analizează lunar activitatea personalului din subordine; 

m) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de către şefii ierarhici, 

conform legii; 

 Art. 47. Biroul de Constatare şi Aplicare ContravenŃii se 

subordonează Şefului Serviciului Operativ Ordine Publică, 

Constatare şi Aplicare ContravenŃii şi are următoarele atribuŃii 

a) Constată contravenŃiile date în competenŃă şi aplică sancŃiunile 

contravenŃionale, potrivit legii, pentru încălcarea prevederilor 



 369

legale referitoare la tulburarea ordinii şi linştii publice, curăŃenia 

localităŃii, comerŃul stradal, protecŃia mediului înconjurător, 

precum şi pt. faptele care afectează climatul social, stabilite prin 

Legi, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

sau dispoziŃii ale Primarului General ; 

b) Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia 

adunărilor publice, manifetărilor cultural artidtice şi sportive 

organizate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

c) Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea 

cetăŃenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor 

făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaŃiilor de 

fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 

d) AcŃionează împreună cu PoliŃia, Jandarmeria, Pompierii, 

ProtecŃia Civilă şi alte autorităŃi prevăzute de lege, la activităŃole 

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

incendii, explozii, avarii, asccidente, epidemii, calamităŃi naturale 

şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente în zonele aflate în competenŃa 

Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti; 

e) Comunică de îndată organelor abilitate, datele cu privire la 

aspectele deîncălcare a legii, altele decât cele stabilite în 

competenŃa sa, despre care a luat la cunoştinŃă cu ocazia 

îndeplinirii misiunilor specifice; 

f) Întocmeşte, în condiŃiile stabilite prin regulament, funcŃionarii 

Primăriei Municipului Bucureşti, la executarea unor controale şi la 

punerea în executare a unor Hotărâri ale CGMB, asigurând 
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protecŃia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a 

ordinii publice; 

g) Verifică, şi soluŃionează în limitele legii, sesizările referitoare la 

încălcarea normelor privind ordinea şi liniştea publică în zonele 

aflate în competenŃa PMB; 

h) Sprijină PoliŃia Română în activităŃile de depistare a persoanelor 

care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a 

persoanelor dispărute; 

i) Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, 

industriale sau de orice fel şi de reaspecare a igieinizării zonelor 

periferice şi a malurilor cursurilor de apă sesizând prin rapoarte 

scise cele constatate în vederea anunŃării de către conducerea 

PCMB a Primarului general al Municipiului Bucureşti cu privire la 

situaŃiile de fapt constatate şi ia măsurile ce se impun în vederea 

îmbunătăŃirii stării de curăŃenie a localităŃii 

j) Întocmeşte şi asigură planificarea şi repartizarea personalului 

operativ din subordine pe ture şi itinerarii de patrulare stabilite 

prin planurile de pază şi ordine publică; 

n) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită ; 

k) Analizează zilnic activitatea personalului din subordine 

l) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin lege; 

 Art. 48. Serviciul Operativ Dispecerat se subordonează 

celui de-al doilea Director general Adjunct, are în subordine un 

Compartiment Operativ şi are următoarele atribuŃii 

a) Şeful Serviciul Operativ Dispecerat asigură coordonarea 

operaŃională a activităŃilor specifice desfăşurate în teren, 
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conlucrarea/cooperarea operativă cu poliŃia şi Jandarmeria 

Română în acŃiunile comune precum şi evidenŃa documentelor şi 

activităŃilor specifice; 

b) Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, concepŃia executării 

misiunilor, planurile de acŃiune şi celelalte documente necesare 

îndeplinirii misiuniloe specifice; 

c) Elaborează şi propune concepŃia privind folosirea forŃelor şi 

mijloacelor aflate la dispoziŃie, documentele privind intervenŃia la 

obiectivele şi în zonele stabilite prin planurile de pază şi ordine 

publică; 

d) Ńine evidenŃa misiunilor încredinŃate, efectivelor participante şi 

rezultatele obŃinute de către poliŃiştii comunitare; 

e) Întocmeşte rapoarte şi situaŃii statistice referitoare la activitatea 

desfăşurată, în termenele stabilite de copnducerea PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

f) Asigură redactarea şi transmiterea la servicii şi birouri a 

deciziilor conducerii PCMB, urmărind executarea la timp a 

acestora; primeşte rapoartele de la serviciile operative şi 

urmăreşte soluŃionarea lor; 

g) Elaborează documentele de organizare a cooperării PCMB cu 

structuri ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi ale 

Ministerului Apărării; 

h) Răspunde de cunoaşterea permanată a capacităŃii combative 

a personalului operativ din instituŃie şi raportează despre aceasta 
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Directorului General al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti; 

i) Răspunde de cunoaşterea misiunilor care au fost executate sau 

sunt în curs de executare, situaŃiei operative, forŃelor şi 

mijloacelor angajate în acŃiuni; 

j) Organizează şi menŃine legătura permanată cu efectivele aflate 

în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu celelalte forŃe sau 

structuri cu care cooperează; 

k) MenŃine în stare de funcŃionare miujloacele şi sistemele de 

alarmare, radiocomunicaŃii şi asigură întreŃinerea acestora pentru 

a-şi îndeplni rolul funcŃional; 

l) Foloseşte în mod corespunzător aparatura radio emisie-

recepŃie din dotare şi intervine pentru respectarea regulilor 

stabilite de către toŃi participanŃii la traficul radio; 

m) łine permanent legătura cu echipajele de intervenŃie pentru a 

cunoaşte poziŃia lor în teren, în scopul realizării unei intervenŃii 

operative în situaŃia producerii de evenimente deosebite; 

n) Asigură în timp util, intervenŃia echipajelor mobile în cazul 

recepŃionării semnalelor de alarmă de la abonaŃii conectaŃi la 

Dispeceratul de Zonă; 

o) Raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor 

stabilite în caz de calamităŃi naturale, incendii sau alte situaŃii 

deosebite; 

p) Verifică funcŃionarea sistemului tehnic de alarmare în 

conformitate cu prevederile planului de alarmare; 

q) MenŃine ordinea şi curăŃenia la sediul PCMB, permite accesul 

persoanelor străine în conformitate cu prevederile legale şi 

normele interne; 
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r) Întocmeşte şi analizează planurile de alarmare, cooperare, 

intervenŃie şi repartizarea personalului; asigură alarmarea 

personalului PCMB în situaŃii temeinic justificate, la deciziile 

conducerii unităŃii; 

s) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

t) Execută orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

 Art. 49. Biroul Operativ CirculaŃie Rutieră se 

subordonează celui de-al doilea Director General Adjunct şi are 

următoarele atribuŃii 

a) Asigură fluenŃa şi descongestionarea circulaŃiei rutieer în 

Municipiul Bucureşti, la nivelul principalelor artere rutiere aflate în 

competenŃa Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, prin 

activităŃi de dirijare şi/sau deviere a traficului; 

b) Participă după caz la asigurarea fluenŃei traficului rutier, cu 

ocazia efectuării unor de modernizare şi reparaŃii ale arterelor de 

circulaŃie; 

c) Asigură supravegherea parcărilor auto aflate în competenŃa 

Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti; 

d) Acordă sprijin PoliŃiei Rutiere în luarea măsurilor de ordine 

publică cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor 

cultural artistice şi sportive, organizate la nivelul Municipiului 

Bucureşti; 

e) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în condormitate cu termatica stabilită; 
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f) Execută orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

 Art. 50. Serviciul Buget Financiar Contabilitate se 

subordonează Directorului General Adjunct economic şi are 

următoarele atribuŃii 

a) Şeful Serviciului Buget Financiar Contabilitate asigură 

respectarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanŃareas şi plata cheltuielilor instituŃiei, precum şi 

organizarea evidenŃa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale; 

b) Întocmeşte situaŃiile financiare trimestriale şi anuale; 

c) Constituie garanŃii materiale angajaŃilor care au ca atribuŃii de 

serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în 

administrare şi folosinŃă asigurând calcularea, reŃinerea şi 

constituirea depozitelor de la unitatea C.E.C.; 

d) Întocmeşte statele de plată a salariilor personalului poliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti, precum şi a altor drepturi 

băneşti cuvenite conform legislaŃiei în vigoare; 

e) Întocmeşte fişele fiscale pentru personalul angajat permanent 

sau temporar; 

f) Întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către 

furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări pe baza documentelor 

justificative; 

g) Întocmeşte dări de seamă statistice; 

h) Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a evidenŃei 

operative de la magazii, depozite sau gestionari, de organizarea, 
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coordonarea şi controlul contabilităŃii analitice şi a contabilităŃii 

sisntetice, de operarea la timp a tuturor actelot justificative şi 

întocmirea corectă şi la zi a tuturor registrelor de contabilitate, 

fişele de cont analitice şi sintetice, balanŃelor analitice şi a 

balanŃelor de verificare, precum şi urmărirea scadenŃarului 

obligaŃiilor contractuale sau legale; 

i) Efectuează prin casierie operaŃii de încasări şi plăŃi pe baza 

documentelor aprobate şi care au fost supuse controlului 

financiar preventiv propriu, conform legii; 

j) Urmăreşte şi răspunde de înregistrarea corectă a operaŃiunilor 

contabile în evidenŃa operativă, analitică şi sintetică şi a tuturor 

operaŃiunilor contabile care stau la baza întocmirii balanŃelor de 

verificare; 

k) Primeşte de la Şeful Serviciului Managementul resurselor 

Umane, foile colective de prezenŃă, tabele nominale cu 

personalul care efectuează concediu de odihnă, tabele cu 

personalul care primeşte primă de vacanŃă, decizii de angajare, 

sancŃionare, încetare, modificări salariale, conform legislaŃiei în 

vigoare, necesare pentru calcularea lunară a drepturilor salariale 

pentru tot personalul PCMB; 

l) Urmăreşte efectuarea cheltuielilor curente şi de investiŃii; 

m) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

n) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 
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 Art. 51. Serviciul Urmărire Contracte se subordonează 

Directorului General Adjunct economic şi are următoarele atribuŃii 

a) Şeful serviciului Urmărire Contracte elaborează şi supune spre 

avizare Serviciului Juridic, Contencios Administrativ, contractele a 

căror încheiere este necesară pentru buna desfăşurare a 

activităŃii PCMB şi a programului achiziŃiilor publice  urmîrind şi 

participând în mod direct în comisia de ecvaluare a ofertelor şi 

stabilire a ofertei celei mai bune, sub aspect preŃ/calitate; 

b) Asigură respectarea legalităŃii cu privire la încheierea şi 

derularea contractelor de către PCMB; 

c) Participă la negocieri, urmărind să fie cuprinse în contractele 

respective clauze care să conducă la respectarea îndeplinirii 

obligaŃiilor contractuale, atât de către beneficiar cât şi de către 

prestator; 

d) Urmăreşte modul de derulare a contractelor, intervenind, 

atunci când este cazul, pentru respectarea drepturilor şi 

îndatoririlor PCMB de către beneficiari sau prestatori; 

e) Urmăreşte îndeplinirea cu regularitate a obligaŃiilor 

beneficiarilor la termenele stabilite, participă la efectuarea 

recepŃiilor bunurilor achiziŃionat, iar în situaŃia nerespectării 

clauzelor contractuale de către aceştia, sesizează Serviciul 

Juridic, Contencios Administrativ al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului bucureşti pentru luarea măsurilor ce se impun; 

f) Colaborează cu Şeful serviciului tehnic AchiziŃii şi Serviciul 

Juridic, Contencios Administrativ la întocmirea şi derularea 

contractelor încheiate de PCMB cu beneficiarii şi prestatorii; 
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g) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

h) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege; 

 Art. 52. Serviciul Tehnic se subordonează Directorului 

General Adjunct economic şi are următoarele atribuŃii: 

a) Asigură achiziŃionarea necesartului de armament, muniŃii şi a 

celorlate materiale specifice din dotarea poliŃiştilor 

comunitari;urmăreşte ca muniŃiile şi materialele de întreŃinere 

folosite pe linia asigurării tehnice cu armament şi materiale să se 

consume în limita cantităŃilor prevăzute în normativele în vigoare; 

b) Elaborează planul anual al AchiziŃiilor Publice, pe care îl 

supune aprobării Directorului general, după avizarea acestuia de 

către Directorul General Adjunct Administrativ şi Directorul 

General Adjunct Economic în baza datelor şi calculelor de 

fundamentare oferite de către şefii serviciilor şi şefii birourilor din 

cadrul PCMB, conform normelor interne; 

c) Îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea 

tuturor etapelor / procedurilor privind achiziŃiile de bunuri şi 

servicii în conformitate cu legislaŃia în vigoare (publicitatea, 

elaborarea documentaŃiei, primirea şi înregistrarea ofertelor, 

organizarea comisiei); 

d) Colaborează cu Şeful; Serviciului Urmărire Contracte şi Şeful 

Serviciului Juridic, Contencios Administrativ, la întocmirea şi 

derularea contractelor încheiate de PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti cu beneficiarii şi prestatorii; 

e) Estimează valoarea cvontractului de achiziŃie publică şi 

selectează procedura aplicată pentru atribuirea acestuia (licitaŃie 
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deschisă, licitaŃie restrânsă, negociere cu o singură sursă, cerere 

de ofertă, concurs de soluŃii); 

f) Aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de 

achiziŃie publică, respecând principiile: libera concurenŃă, 

eficienŃa utilizării fondurilor publice, transparenŃa, tratamentul egal 

şi confidenŃialitatea; 

g) Propune Directorului General spre aprobare componenŃa 

comisiilor de evaluare a ofertelor; 

h) Asigură întocmirea documentaŃiei de elaborare şi prezentare a 

ofertei la procedurile de achiziŃii publice organizate, pe baza 

documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul PCMB 

care solicită demararea acestora; 

i) Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare 

pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea 

documentaŃiei de elaborare şi prezentare a ofertei; 

j) Asigură restituirea garanŃiilor de participare la licitaŃiile de 

achiziŃie publică; 

k) Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea oferelor la 

procedurile organizate; 

l) Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analoză 

şi atribuire a contractelor de achiziŃie publică; 

m) Întocmeşte dosarul achiziŃiei publice pentru toate contractele 

încheiate; 

n) Întocmeşte caietele de sarcini sau specificaŃiile tehnice ale 

bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziŃionate; 

o) Întocmeşte propuneri de angajare a unei cheltuieli în limita 

creditelor de angajament aprobate în domeniul achiziŃiilor de 

bunuri; 
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p) Redactează hotărârile de adjudecare şi comunică în scris 

factorilor implicaŃi rezultatele procedurii de achiziŃie aplicate; 

q) Face parte din comisia de licitaŃie sau de selectare a ofertelor 

de preŃ; 

r) Întocmeşte documentaŃia necesară şi face demersurile pentru 

realizarea reparaŃiilor şi investiŃiilor necesare pentru spaŃiile cu 

destinaŃie de clădiri administrative; 

s) Evaluează anual necesarul lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii 

ce urmează a se efectua la clădirile din patrimoniul PCMB; 

t) Întocmeşte şi transmite la AgenŃia NaŃională de reglementare şi 

Monitorizare a AchiziŃiilor Publice, Raportul privind contractele 

atribuite pe anul anterior; 

u) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

v) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de Directorul General sau 

Directorul General Adjunct economic; 

 Art. 53. Serviciul Operativ IntervenŃii Speciale, ÎnsoŃire 

Trafic şi Pază se subordonează Directorul General Adjunct 

Administrativ şi are următoarele atribuŃii: 

a) Şeful Serviciului Operativ IntervenŃii Speciale, ÎnsoŃire Trafic şi 

Pază conduce şi coordonează asigurarea pazei în cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti (Sediul Central) precum şi al 

prefecturii Municipiului Bucurerşti; 

b) Conduce grupa specială de intervenŃie şi pază de pe lângă 

Primăria Municipiului Bucureşti şi a Prefecturii Municipiului 

Bucureşti; 
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c) Asigură paza transporturilor de valori şi însoŃeşte în vederea 

protejării şi apărării reprezentanŃii CGMB cu ocazia unor inspecŃii 

sau controale; 

d) ÎnsoŃeşte în condiŃiile legii, funcŃionarii PMB, asigurînd 

protecŃia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a 

ordinii şi liniştii publice; 

e) Participă, după caz, la asigurarea fluenŃei traficului rutier, în 

imediata apropiere a sediului Primăriei şi Prefecturii Municipiului 

Bucureşti; 

f) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

g) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de lege; 

 Art. 54. Biroul Secretariat, Registratură se subordonează 

Directorului General Adjunct Administrativ şi are următoarele 

atribuŃii: 

a) Şeful Biroul Secretariat, Registratură Ńine evidenŃa propunerilor 

şi sugestiilor din partea cetăŃenilor, agenŃilor economici, regiilor 

autonome şi a altor organe şi organizaŃii care se referă la 

problemele aflate în competenŃa PCMB; 

b) Asigură programarea la audienŃele acordate de conducerea 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti: cetăŃenilor, agenŃilor 

economici sau reprezentanŃiilor instituŃiilor sau autorităŃilor 

publice, persoanelor juridice private, prin întocmirea notelor de 

audiere; 

c) Repartizează la serviciile şi birourile de specialitate din 

instituŃie, reclamaŃiile şi sesizările primite; 
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d) Primeşte, înregistrază şi Ńine evindenŃa corespondenŃei 

adresată PoliŃiei Cominitare a Municipiului Bucureşti, gestionează 

şi justifică timbrele poştale ; 

e) Asigură expedierea plicurilor primite de la Serviciile şi birourile 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

f) Primeşte, înregistrază şi Ńine evidenŃa reclamaŃiilor şi sesizărilor 

primite pe linie telefonică permanentă, înfiinŃată în acest scop; 

g) Răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităŃii de 

primire, înregistrare şi soluŃionare a petiŃiilor ce sunt adresate 

instituŃiei, prin repartizarea/redirecŃionarea acestora către 

compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de 

trimitere a răspunsului; 

h) Urmăreşte soluŃionarea şi redactarea în termen a răspunsului, 

expediază răspunsul către petiŃionar şi se îngrijeşte de clasarea 

şi arhivarea acestuia; 

i) Trimite petiŃiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la 

înregistrare către autorităŃile sau instituŃiile publice în ale căror 

atribuŃii intră rezolvarea problemelor semnalate; 

j) Clasează petiŃiile anonime sau cele în care nu sunt trecute 

datele de identificare ale petiŃionarului; 

k) Întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituŃia va 

analiza activitatea proprie de soluŃionare a petiŃiilor; 

l) Asigură respectarea prevederilor legale privind apărarea 

secretului de stat şi de serviciu; 

m) Organizează şi îndrumă activitatea de evidenŃă, întocmire, 

multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a 

documnetelor, potrivit actelor normative în vigoare; 
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n) Primeşte şi expediază conform normelor în vigoare 

corespondenŃa unităŃii, prezintă Directorului General al PoliŃiei 

Comunitare a Municipiului Bucureşti pentru soluŃionare, 

corespondenŃa primită, Ńine evidenŃa acesteia şi termenele de 

rezolvare; 

o) Arhivează documentele instituŃiei, selecŃionează şi întocmeşte 

procesul verbal pentru documentele cărora le-a expirat termenul 

de păstrare în arhivă, prpuse spre distrugere prin ardere sau 

predare la Arhivele Statului; 

p) Conduce pregătirea de specialitate a personalului sin 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită;  

q) Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 

prevederile legale; 

 Art. 55. Biroul Administrativ Logistic se subordonează 

Directorului General Adjunct Administrativ şi are următoarele 

atribuŃii 

a) Asigură aprovizionarea cu uniforme de serviciu, echipament de 

protecŃie şi materiale necesare îndeplinirii atribuŃiilor de către 

personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

b) Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreŃinere, de 

utilizare raŃională a materialelor consumabile şi evidenŃa bunurilor 

mobile şi imobile, instalaŃiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor 

de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materialelor din 

dotarea instituŃiei ; 

c) Ia măsuri pentru gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

combustibililor, apei, rechizitelor şi a altor materiale din dotarea 

instituŃiei; 
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d) Asigură asistenŃa tehnică a instalaŃiilor aferente clădirilor din 

administrarea şi folosinŃa PCMB; 

e) Propune reparaŃiile privind mobilierul, instalaŃiile aferente şi 

celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

administrarea instituŃiei, urmăreşte realizarea lucrărilor respective 

şi participă la recepŃionarea acestora; 

f) Întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu 

materiale de întreŃinere, piese de schimb, inventar gospodăresc, 

rechizite de birou şi tipizate necesare desfăşurării activităŃii 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti; 

g) Răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, 

echipamentelor de birou şi asigură distribuirea acestora serviciilor 

şi birourilor instituŃiei; 

h) Întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-

materială privind utilajele, accesoriile şi materialele specifice 

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 

i) Asigură exploatarea în condiŃii optime a aparatelor de copiat, a 

instalaŃiilor de aer condiŃionat şi a centralelor şi aparatelor 

telefonice fixe şi mobile; 

j) Face propuneri pentru efectuarea reparaŃiilor curente sau 

capitale a imobilelor din patrimoniul PCMB; 

k) Asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere 

aincendiilor la sediul instituŃiei şi la clădirile din administrarea 

acesteia; 

l) Asigură condiŃii pentru arhivarea şi păstrarea în condiŃii de 

securitate, conform legii a documentelor PCMB; 
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m) Urmăreşte derularea contractelor privind utilităŃile furnizorilor 

apă - canal, energie electrică, gaze naturale şi salubritate ; 

n) Coordonează activitatea parcului auto asigurând permanent cu 

autoturismele din dotare întreaga activitate a instituŃiei; 

o) Întocmeşte programul de exploatare a autovehiculelor din 

dotare; 

p) Face propuneri pentru dotarea corespunzătoare a parcului de 

autovehicule; 

q) Organizează, îndrumă şi controlează folosirea, întreŃinerea, 

depozitarea, conservarea, mânuirea, păstrarea, repararea şi 

aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carburanŃi-

lubrifianŃi, armament şi muniŃii, astfel ca aceste activităŃi să fie 

realizate cu randament maxim şi să prevină consumurile peste 

normă a pieselor de schimb, obiectelor de inventar şi 

materialelor; 

r) Urmăreşte realizarea unui consum legal de carburanŃi auto, 

neadmiŃând depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în 

alte scopuri decât cele legate de misiuni, acŃiuni de control în 

obiective şi pe itinerariile de patrulare şi activitatea de pregătire 

profesională; 

s) Controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi 

întreŃinere a tehnicii, exploatarea, evidenŃa şi păstrarea în condiŃii 

de siguranŃă a armamentului şi muniŃiilor, pe baza reglementărilor 

în vigoare; 

t) Urmăreşte ca repartizarea armamentului, muniŃiilor şi 

materialelor specifice, înlocuirea sau repararea acestora să se 
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execute în termenele planificate şi în condiŃii de deplină 

siguranŃă; 

u) Ia măsuri ca muniŃia distribuită pentru tragerile cu armamentul 

din dotare să fie în bună stare de funcŃionare şi, imdiat după 

terminarea tragerilor, organizează primirea tuburilor trase şi a 

muniŃiilor rămase neconsumate, conform procesului verbal 

justificativ; 

v) Asigură din punct de vedere tehnic, şedinŃele de tragere cu 

armele din dotare şi zilele de verificare şi întreŃinere a 

armamentului ; 

w) La finele fiecărui an, întocmeşte documentele de delaborare a 

tuburilor-cartuşe trase şi asigură predarea acestora, contra cost 

la una din unităŃile REMAT; 

x) Asigură schimbarea pieselor şi materialelor autovehiculelor 

ajunse la uzura morală; 

y) Asigură pentru sediul instituŃiei întreŃinerea spaŃiilor verzi şi a 

căilor de acces; 

z) Execută activitatea de inventariere a materialelor şi bunurilor 

afloate în exploatarea personalului şi propune casarea acestora 

la expirarea perioadei de folosinŃă; 

aa) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din 

subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

bb) Îndeplineşte orice alte atribuŃii în domeniu specifice instituŃiei 

şi stabilite de Directorul General Adjunct Administrativ. 

 Art. 56. Responsabilii de zonă se subordonează 

nemijlocit Şefilor de Birou şi au următoarele atribuŃii: 
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a) Transmite agenŃilor comunitari şi guarzilor care îşi desfăşoară 

serviciul în zona sa de responsabilitate, deciziile superiorilor 

ierarhici; 

b) Urmăreşte respectarea prevederilor planurilor de pază şi 

ordine publică de către agenŃii comunitari şi guarzi din zona sa de 

responsabilitate; 

c) Verifică îndeplinirea atribuŃiilor funcŃionale de către agenŃii 

comunitari şi guarzi, acordându-le sprijin pentru rezolvarea 

situaŃiilor care se ivesc în activitatea acestora şi raportează 

ierarhic deîndată toate evenimentele şi neregulile constatate, 

urmăreşte respectarea de către toŃi agenŃii comunitari a 

variantelor de patrulare, punctelor de staŃionare şi duratei 

repausului, stabilite prin consemn; 

d) Verifică prezenŃa şi Ńinuta agenŃilor comunitari şi guarzilor care 

îşi execută atribuŃiile de serviciu în zona sa de responsabilitate 

înainte de intrare şi în timpul executării serviciului; 

e) Urmăreşte respectarea de către personalul operativ aflat în 

timpul serviciului în zona sa de responsabiliate a regulilor cu 

privire la predarea - primirea armamentului şi muniŃiei, portul şi 

folosirea acestuia; 

f) Verifică în timpul executării serviciului, starea şi funcŃionarea 

mijloacelor tehnice de pază, a sistemelor de supraveghere şi 

alarmare antiincendiu şi antiefracŃie a aamenajărilor existente în 

obiectivele încredinŃate, luând măsuri de remediere a 

neajunsurilor constatate; 

g) Comunică deîndată superiorului ierarhic, datele cu privire la 

aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în 
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competenŃa PCMB, despre care a luat la cunoştinŃă cu ocazia 

îndeplinirii misiunilor specifice; 

h) Distribuie agenŃilor comunitari şi guarzilor care îşi desfăşoară 

activitatea în zona de responsabilitate, documentele necesare 

executării serviciului şi de pregătire, repartizate de şeful ierarhic 

şi urmăreşte respectarea acestora; 

i) Întocmeşte săptămânal raport de activitate cu privire la cele 

constatate în zona de responsabilitate pe care îl prezintă şefului 

ierarhic; 

j) Intervine, din dispoziŃia superiorului ierarhic, împreună cu 

organele abilitate, la solicitarea cetăŃenilor pentru aplanarea 

stărilor conflictuale, prinderea unor infractori, rezolvarea unor 

cazuri sociale, stabilirea situaŃiilor de fapt sesizate şi rezolvarea 

acestora; 

k) Constată contravenŃiile date în competenŃa sa şi aplică 

sancŃiunile contravenŃionale potrivit legii; 

l) Supraveghează zonele comerciale şi de agrement, precum şi 

celelalte locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; 

m) Se prezintă în termenul şi la locul stabilit pentru a participa 

conform dispoziŃiilor şefului ierarhic, la activităŃile de salvare şi 

evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, 

explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităŃi naturale şi 

catastrofe, preucum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 

n) Participă, din dispoziŃia şefului ierarhic,  la sigurarea măsurilor 

de ordine publică, cun ocazia adunărilor publice, manifestărilor 
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cultural artistice şi sportive organizate de PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti; 

o) Din dispoziŃia şefului ierarhic asistă la primirea şi predarea 

posturilor de pază şi informează agenŃii comunitari şi guarzii 

despre situaŃia operativă inainte de intrarea în serviciu; 

p) Participă, la şedinŃele de analiză a activităŃii profesionale ori de 

câte ori este nevoie; 

q) În baza constatărilor privind activităŃile desfăşurate în zona de 

responsabilitate, propune superiorului ierarhic măsuri de 

îmbinătăŃire a acestora în cadrul serviciului; 

r) MenŃine legătura cu beneficiarii prestaŃiilor de pază şi ordine 

publică cu privire la activităŃile desfăşurate de personalul operativ 

din zona de responsabilitate şi raportează de îndată sesezările 

acestora referitoare la modul de îndeplinire a serviciului de către 

agenŃii comunitari şi guarzi; 

s) Informează de îndată şeful ierarhic cu privire la evenimentze şi 

activităŃile ce au loc sau urmează a se desfăşura în obiectivele 

aflate în zona de responsabilitate, care implică şi participarea 

personalului operativ; 

 

Capitolul IV 

DispoziŃii finale 

 Art. 57. În termen de 60 zile de la aprobarea prezentului 

Regulament, Directorul General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, va întocmi 

Regulamentul Intern, cu respectarea obligatorie a prevederilor 
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Legii nr. 371/2004, H.G. nr. 2295/2004 şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti  

 Art. 58. (1) Directorul General, Directorii Generali 

AdjuncŃi, Şefii serviciilor şi Birourilor, pe baza atribuŃiilor cuprinse 

în actele normative care reglementează activitatea instituŃiei, vor 

stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 30 

zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organiozare şi 

FuncŃionare, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, 

urmărind o încadrare judicioasă a acestora, în conformitate cu 

nivelul pregătirii profesionale a angajatului şi cu specificul postului 

 Fişa postului se întocmeşte în baza Regulamentului de 

Organiozare şi FuncŃionare şi se aprobă de către Directorul 

General al InstituŃiei. 

(2) Directorul General, Directorii Generali AdjuncŃi, Şefii de 

Serviciu şi de Birou vor propune măsuri de perfecŃionare a 

pregătirii profesionale a salariaŃilor din subordine, întocmind 

totodată şi evaluarea performanŃelor profesionale anuale pentru 

personalul din structura coordonată. 

(3) Directorul General, Directorii Generali AdjuncŃi, Şefii de 

Serviciu şi Şefii de Birou vor asigura confidenŃialitatea în legătură 

cu faptele, informaŃiile sau documentele de care iau la cunoştinŃă 

în exercitarea funcŃiilor pe care aceştia le deŃin. 

 Art. 59. Furnizarea datelor şi informaŃiilor referitoare la 

activitatea de serviciu, precum şi participarea la lucrări organizate 

de alte autorităŃi sau instituŃii publice se face numai prin decizia 
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sau cu acordul Directorului General al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 60. Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti va studia legislaŃia specifică domeniului de activitate şi 

va răspunde de aplicarea corectă a acesteia, în cazul apariŃiei de 

noi reglementari legislative, în domeniu, şefii compartimentelor 

vor repartiza salariaŃilor din subordine sarcinile ce le revin 

completând fişele posturilor acestora. 

 Art. 61. Cercetarea prealabilă a abaterilor disciplinare 

săvârşite de salariaŃii PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

audierea acestora şi propunerea sancŃiunilor disciplinare se va 

face de către Comisdia de Disciplină constituită în instituŃie (în 

baza prevederilor HG nr. 1344/2007), în condormitate cu 

prevederile Statutului FuncŃionarilor Publici sau Codului Muncii, 

după caz. 

 Art. 62. (1) ToiŃi angajaŃii PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti au obligaŃia de a respecta programul de3 

lucru stabilit de conducerea instituŃiei. 

(2) Personalul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti 

care efectuează deplasări în interes de serviciu, are obligaŃia să 

întocmescă un raport, pe care îl prezintă şefului ierarhic. 

 Art. 63. CorespondenŃa intrtată în unitate din partea unor 

autorităŃi sau instituŃii publice, persoane fizice sau juridice, va 

parcurge în mod obligatoriu traseul: Birou Secretariat şi 

Registratură - Director General - Serviciul sau Biroul în 

competenŃa căruia intră soluŃionarea cauzei. 
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 Art. 64. Şefii de Serviciu şi Şefii de Birou au obligaŃia să 

trimită Biroului Informatizare, Baza de Date informaŃiile de interes 

public, conform legii în vederea publicării acestora pe Site-ul 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 65. Prezentul Regulament se va difuza prin grija 

Biroului Secretariat şi Registratură, sub îndrumarea Serviciului 

Management Resurse Umane,  tuturor compartimentelor din 

PoliŃia Comunitare a Municipiului Bucureşti, şefii acestora 

asigurând, pe bază de semnătură, luarea la cunoştinŃă de către 

toŃi salariaŃii din subordine. 

 Art. 66. Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se modifică şi se completează în conformitate cu 

prevederile actelor normative apărute ulterior aprobării acestuia. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Ion Bolboacă 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind înaintarea către Guvernul României  

a cererii de emitere a unei hotărâri 

 privind transmiterea monumentului de for public  

Charles de Gaulle din domeniul public al statului 

 şi administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor  

în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

Cultură; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi 

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Articol unic. Se solicită Guvernului României emiterea 

unei hotărâri privind transmiterea monumentului de for public 

Charles de Gaulle, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi 

Cultelor în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin 

AdministraŃia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, instituŃie 

municipală de cultură. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 176/27.05.2009 
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Anexa la la Hotărârea CGMB nr. 176/27.05.2009 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale monumentului de for public CHARLES DE GAULLE 

 
Denumirea 

bunului imobil 

 

Caracteristicile tehnice 

 

LocaŃia Valoarea de 

inventar 

-lei- 

Persoana 

juridică care are 

în administrare 

bunul-Anul 

dobândirii în 

folosinŃă 

Persoana juridică la 

care se solicită 

trecerea în 

administrare a 

bunului 

Statuia 

CHARLES DE 

GAULLE 

 

-Autor: Mircea Corneliu Spătaru 

- bronz 

-dimensiunile statuii: 

4,60mx1,60mx1,80m 

- detalii soclu 

trepte:8mx6mx1,40m 

 

Municipiul 

Bucureşti 

PiaŃa Charles 

de Gaulle, 

sectorul 1 

VecinităŃi: 

lntrarea 

principală în 

Parcul 

Herăstrău 

 

1.235.000 

 

Ministerul  

Culturii şi 

Cultelor-2006 

Consiliul General al 

Municipiului 

Bucureşti- 

AdministraŃia 

Monumentelor şi 

Patrimoniului 

Turistic 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti la Proiectul 

CAPRICE “Regiuni de Capitale care Integrează Transportul 

Public în scopul Creşterii EficienŃei Energetice”  

care beneficiază de o subvenŃie de la Comisia Europeană prin 

fonduri ERDF- norvegiene, cod Proiect 0317R1,  

în cadrul Programului de Cooperare Regională 

INTERREG IVC 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură urbană şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 46/2007 privind 

modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a 

contribuŃiei naŃionale în bugetul instituŃiilor implicate în 

gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare 

teritorială europeană”, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
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 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), 

alin (7) lit. c) şi ale art. 45 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca 

partener în  Proiectul CAPRICE “Regiuni de Capitale care 

Integrează Transportul Public în scopul Creşterii EficienŃei 

Energetice”, care beneficiază de o subvenŃie de la Comisia 

Europeană prin fonduri nerambursabile ERDF - norvegiene, cod 

Proiect 0317R1, în cadrul Programului INTERREG IVC de 

Cooperare Regională, în valoare de 173.030,30 EURO şi de co-

finanŃare de la bugetul MunicipalităŃii Bucureşti în valoare de 

25.961 EURO.  

 

 Art. 2. Primarul General va nominaliza componenŃa echipei 

de lucru a MunicipalităŃii Bucureşti pentru implementarea 

Proiectului CAPRICE “Regiuni de Capitale care Integrează 

Transportul Public în scopul Creşterii EficienŃei Energetice”.  

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 177/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

aferenŃi obiectivului de investiŃii al Teatrului Excelsior – 

„Amenajare interioară sală de spectacole  

Teatrul Excelsior” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare 

Urbană – DirecŃia Cultură; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - 

Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

32/19.03.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. 

d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii al Teatrului Excelsior – „Amenajare 

interioară sală de spectacole Teatrul Excelsior, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

 Art. 2. FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face 

din fonduri alocate de la bugetul local. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Excelsior 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 178/27.05.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 178/27.05.2009 

 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii 

al Teatrului Excelsior ,,Amenajare interioară sală de spectacole 

Teatrul Excelsior 

 

 

 

 

Valoarea totală a investiŃiei 2.473.529,84 LEI  

(Ia preŃuri din 16.03.2009) 

 

din care C+M  

 

2.222.960,99 LEI  

 

Durata execuŃiei 6 luni  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 325/2007 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

modernizarea Centrului de Informare şi Documentare pentru 

RelaŃii cu CetăŃenii al Primăriei Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană 

– DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - 

Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

20/10.02.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. 

d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Anexa Hotărârii C.G.M.B nr. 325/2007 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru modernizarea 

Centrului de Informare şi Documentare pentru RelaŃii cu CetăŃenii 

al Primăriei Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea 

cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 

325/2007 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 179/27.05.2009 
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Anexa Nr 1 la HCGMB nr. 179/27.05.2009 

 

INDICATORl TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL  

"MODERNIZAREA CENTRULUI DE INFORMARE ŞI 

DOCUMENTARE ÎN RELAłIA CU CETĂłENII" 

 

Ordonator principal de credite: PRIMAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

lnvestitor: PMB – DGDlPU - DlRECłlA DE INVESTlłIl  

Beneficiar: PMB 

Proiectant: SC METROUL BUCUREŞTI SA  

Faza: S.F. 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTlłlEI  

În preŃuri - decembrie 2008 , 1 EURO  = 3.8573 RON.  

VALOARE TOTALĂ (lNCLUSIV TVA)               MIl RON  8 017,14 

                                                                            EURO 2. 078.434  

Din care:  

LUCRĂRI DE C+ M                                            MIl RON 5 915,70  

   EURO 1 533 637 

2. DURATA DE REALlZARE A INVESTlłlEI:                       6 Luni  

3. FINANłAREA INVESTlłlEI: integral din fonduri alocate de Ia 

bugetul local.  

4. CAPACITĂłl PERSONALTEHNIC - 60  

5. SUPRAFAłA CONSTRUIT DESFĂŞURATĂ =1070 mp din 

care subsol 270 mp, şi Parter 800 mp. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiŃii Eficientizarea alimentării  

cu energie termică a consumatorilor racordaŃi  

la Centrala Termică CT6 Bucureştii Noi 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi Publice. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget finanŃe, raportul 

Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiŃii Eficientizarea alimentării cu energie termică 

a consumatorilor racordaŃi la centrala termică CT6 Bucureştii Noi, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din 

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi RADET Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 180/27.05.2009 
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Anexa LA HCGMB nr. 180/27.05.2009 

 

Obiectivul de investiŃii: ,,Eficientizarea alimentării cu energie 

termică a consumatorilor racordaŃi la CT 6 Bucureştii Noi,, 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Indicator  
 

U.M SituaŃia 

existentă 

SituaŃia 

proiecta 

tă 

avizată 

A INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA STATICĂ 

1 Valoarea totală a 
investiŃiei, (INV), inclusiv 
TVA,în preŃuri -23 iulie 
2008,  
1 euro=3,5666 Iei din 
care:  
construcŃii montaj (C+M) 

Mii Lei  
 
 
 
 
Mii Lei  
 

 3.418,95 

 

 

 

 

 

 

2.372,27   

2 Eşalonarea investiŃiei 
(INV/C+M)  
Anul 1 
Valoarea totală a 
investiŃiei (INV), inclusiv 
TVA construcŃii montaj 
(C+M  

Mii Lei  
 
 
 
Mii Lei  
 

 

3.418,95 

 

2.372,27   

3 Durata de realizare a 
lucrărilor de investiŃii 

luni  6 

4 CapacităŃi (în unităŃi 
fizice şi valorice ) 
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4.1  Debit transport  Gcal/h  
 

0,950inc. 

0,433acc 

0,950 

inc. 

0,433 

acc 

4.2 Lungime tronson  
-primar 
-secundar 

 
m 
m 

 

180,5 

176,0 

 

180,5 

176,0 

4.3  Venituri anuale din 
activitatea de transport 
şi distribuŃie a energiei 
termice 

lei 187.811 212.937 

4.4 Costuri anuale din 
activitatea de transport 
şi  
distribuiŃe a energiei 
termice  

lei 319.425 170.812 

4.5 Volumul anual de 
energie termică 
transportată   

Gcal/an 883,67 883,67 

4.6 Costul energiei termice Lei/Gcal 361,48 193,30 

4.7 Profit net anual din 
activitatea de transport 
şi  
distribuŃie a energiei 
termice 

lei -131.614 35.385 

5 Alti indicatori    

5.1 Rata profitului %  20,72 

5.2 Durata normală de 
funcŃionare 

ani  30 

5.3 Termenul de recuperare 
al investitiei  
(InvestiŃie/Profit SituaŃia 
Proiectată-Profit situaŃia 
existentă)  
 

ani  17,20 
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B INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA DINAMICĂ  

1 Rata de actualizare %  5 

2 VNA (Venitul net 
actualizat) sau Cash 
Flow 
(Lei pe durata eficientă 
de funcŃionare) 

Lei/25 
ani 

 481.862 

3 Raport Venituri totale 
actualizate/Cheltuieli 
totale actualizate 

  1,09 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiŃii  

Reabilitare – modernizare reŃele termice primare  

RAHOVA Lot III Ana Davila – Academia Militară – Panduri,  

cămin CA1 – CP4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice –DirecŃia UtilităŃi 

Publice. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget finanŃe, al 

Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii Reabilitare – modernizare reŃele termice 
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primare RAHOVA Lot III Ana Davila – Academia Militară – 

Panduri, cămin CA1 – CP4, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din 

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi RADET Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 181/27.05.2009 
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Anexa LA HCGMB nr. 181/27.05.2009 

 

Obiectivul de investiŃii:,,Reabilitare-modernizare reŃele termice 

primare RAHOVA lot III Ana Davila – Academia Militară-Panduri, 

cămin CA1-CP4’’  

 
Nr 
crt 

Denumire Indicator U.M SituaŃia 
proiectată 

A INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA STATICĂ 
1 Valoarea totală a investiŃiei, 

(INV), inclusiv TVA,în preŃuri mai 
2008, 1euro=3,6 Iei din care:  
construcŃii montaj (C+M) 

Mii Lei  
 
 
Mii Lei  

11.442,47 
9.209,62  

2 Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M)  
Anul 1 
Valoarea totală a investiŃiei 
(INV), inclusiv TVA  
construcŃii montaj (C+M) 

Mii Lei  
 
 
 
Mii Lei  

11.442,47 
 
 
 

9.209,62 
3 Durata de realizare a lucrărilor 

de investiŃii 
luni 8 

4 CapacităŃi (în unităŃi fizice şi 
valorice ) 

  

4.1  Debit transport  Gcal/h  26,544 
iarna 

11,916 
vara 

4.2 Lungime tronson  
 -magistrala 
 -racorduri 

 
m 
m 

 
910 
100 

4.3 Venituri anuale din activitatea de 
producere şi distribuŃie a 
energiei termice 

lei 35.369.057 

4.4 Costuri anuale din activitatea de 
producere şi distribuiŃe a 
energiei termice  

lei 34.673.454 
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4.5 Volumul anual de energie 
termică produsă şi distribuită   

Gcal/ 
an 

169.970 

4.6 Costul energiei termice Lei/ 
Gcal 

204,00 

4.7 Profit net anual din activitatea de 
transport şi distribuŃie a energiei 
termice 

lei 584.307 

5 Alti indicatori   
5.1 Durata normală de funcŃionare ani 30 
5.2 Rata profitului % 1,69 
5.3 Termenul de recuperare al 

investitiei (InvestiŃie/Profit 
SituaŃia Proiectată  

ani 28 

B INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA DINAMICĂ 
1 Rata de actualizare % 5 
2 VNA (Venitul net actualizat) sau 

Cash Flow 
(Lei pe durata eficientă de 
funcŃionare) 

Lei/30 
ani 

8.425.749 

3 Raportul Venituri totale 
actualizate/Cheltuieli totale 
actualizate 

 1 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru 

obiectivul de investitii Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona 

Jiului-Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate  al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi 

Publice. 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilitilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006  privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi al art. 45  

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiŃii Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona 
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Jiului-Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei 

termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din 

alocaŃii din bugetul local şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinatie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi RADET Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 182/27.05.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 182/27.05.2009 

 

Obiectivul de investiŃii: "Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din 

zona Jiului-Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei 

termice" 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire Indicator 
 

U.M SituaŃia 
proiectată 
avizată  

A INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA STATICĂ 
1 Valoarea totală a investiŃiei, 

(INV), inclusiv TVA, 
în preŃuri 18 aprilie 2008, 
1euro=3,6167 Iei din care:  
construcŃii montaj (C+M) 

Mii Lei  
 
 
 
Mii Lei  

1.584,56 
 
 

790,77 

2 Eşalonarea investiŃiei 
(INV/C+M)  
Anul 1 
Valoarea totală a investiŃiei 
(INV), inclusiv TVA construcŃii 
montaj (C+M  

Mii Lei  
 
 
 
Mii Lei  
 

1.584,56 
 
 
 

790,77 
 

3 Durata de realizare a lucrărilor 
de investiŃii 

luni 2 

4 CapacităŃi ( în unităŃi fizice şi 
valorice ) 

  

4.1  Debit transport  Gcal/h  
 

0,55 iarna 
0,378 vara 

4.2 Lungime tronson  m 124 

4.3 Venituri anuale din activitatea 
de producere şi distribuŃie a 
energiei termice 

lei 882.857 

4.4 Costuri anuale din activitatea de 
producere şi  

lei 722.601 
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4.5 Volumul anual de energie 

termică produsă şi distribuită   

Gcal/an 3.617,80 

4.6 Costul energiei termice Lei/Gcal 199,73 

4.7 Profit net anual din activitatea 

de transport şi distribuŃie a 

energiei termice 

lei 134.615 

5 AlŃi indicatori   

5.1 Durata normală de funcŃionare ani 20 

5.2 Rata profitului % 18,63 

5.3 Termenul de recuperare al 

investitiei  

(InvestiŃie/Profit SituaŃia 

Proiectată  

 

ani 9,89 

B INDICATORI CALCULAłI ÎN VARIANTA DINAMICĂ 

1 Rata de actualizare % 5 

2 VNA (Venitul net actualizat) sau 

Cash Flow 

(Lei pe durata eficientă de 

funcŃionare) 

Lei/20 

ani 

1.655.802 

3 Raport Venituri totale 

actualizate/Cheltuieli totale 

actualizate 

 1,16 

 

distribuŃie a energiei termice  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru 

obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reŃele 

publice de alimentare cu apă şi canalizare zona Andronache din 

sectorul 2" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi 

Publice. 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În baza art.10, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 241/2006, 

privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

realizarea investiŃiei "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit 

major în reŃele publice de alimentare cu apă şi canalizare 

zona Andronache din sectorul 2", conform  anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea investiŃiei se va face din alocaŃii de la 

bugetul local, credite interne/externe în conditiile asigurării 

fondurilor necesare realizării investiŃiei şi a respectării clauzei 

20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, încheiat de 

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. cu Municipiul Bucuresti, 

privind nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV a 

Caietului de Sarcini privind tariful. 

 

 Art. 3. Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2006 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 183/27.05.2009
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Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.183/27.05 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reŃele 

publice de alimentare cu apă şi canalizare zona Andronache din 

sectorul 2" 

 

1 Euro= 3,3810 lei ( martie 2007)  

Valoarea de actualizare conform INS (martie 2007 - februarie 

2009): 1,1534  

Valoarea totală a investiŃei: 27.991.164 lei  

Din care TVA: 4.469.177 lei  

CapacităŃi: 6.878 ml reŃea de apă  

9.224 ml reŃea de canalizare unitară  

Durată investiŃie: 12 de luni  

 

1. Barometrului:  

APĂ + CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei: 549.811 lei  

Din care C + M: 484.714 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I 183.270 lei  

Anul II 366.541 lei 

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul 1  4 luni  

CapacităŃi (extinderi)  219 m reŃea de apă  
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         221 m reŃea de canalizare 

2. Betonului:  

CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei:217.216 lei 

Din care C+M 191.498 lei 

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I : 72.405 lei  

Anul II: 144.811 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I : 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) : 84 m reŃea de canalizare  

 

3.CălmăŃui:  

APă + CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 1.530.178 lei  

Din care C + M: 1.349.007 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I : 510.059 lei  

Anul II : 1.020.119 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I : 4 luni  

CapacităŃi (extinderi): 483 m reŃea de apă  

                  490 m reŃea de canalizare  

 

4. Cânepei:  

APĂ + CANALIZARE:  
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Valoarea totală a investiŃiei: 186.382 lei  

Din care C + M : 164.314 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I : 62.127 lei  

Anul II: 124.255 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I : 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) :108 m reŃea de apă 

          107 m reŃea de canalizare 

 

5. Cazacu Mihail :  

APĂ + CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei 279.109 lei  

Din care C + M : 246.063 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 93.036 lei  

Anul II : 186.073 lei 

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I  4 luni 

Capacitati (extinderi) : 108 m reŃea de apă 

           108 reŃea de canalizare 

 

6. Ciberneticii :  

APA + CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei: 766.856 lei  

Din care C + M : 676.061 lei  
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Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 255.619 lei  

Anul II 511.237 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I  4 luni 

CapacităŃi (extinderi) : 260 reŃea de apă 

               260 reŃea de canalizare 

 

7. Cuiului:  

APĂ+ CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei: 941.927 lei  

Din care C + M : 830.404 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 313.976 lei  

Anul II 627.951 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 321 m reŃea de apă 

                 326 reŃea de canalizare 

 

8. lntr Cumpenei :  

APĂ+ CANALIZARE:  

Valoarea totală a investziŃiei 161.869 lei  

Din care C + M 142.704 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 53.956 lei  
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Anul II 107.913 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni 

CapacităŃi (extinderi) 60 m reŃea de apă 

                       60 m reŃea de canalizare 

 

9. Fructelor:  

APA + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 587.473 lei  

Din care C + M: 517.917 lei  

Eşalonarea investiŃiei 

Anul I 195.824 lei 

Anul II 391.649 lei   

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

Capacitati (extinderi): 234 m reŃea de apă  

                        236 m reŃea de canalizare  

 

10. Galeş 

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei : 284.621 lei  

Din care C + M : 250.922 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I 94.874 lei  

Anul II 189.747 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 
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Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 107 m reŃea de apă 

           107 m reŃea de canalizare 

 

11. GaliŃa :  

CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 358.472 lei  

Din care C + M 316.029 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul l 119.491 lei  

Anul II 238.981 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 230 m reŃea de canalizare  

 

12. Gătaia:  

APĂ + CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 687.035 lei  

Din care C + M: 605.691 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I 4 luni  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 229.012 lei  

Anul II 458.023 lei  

CapacităŃi (extinderi): 335 m reŃea de apă  

                 244 m reŃea de canalizare  
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13. Gaterului:  

APĂ + CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 966.931 lei  

Din care C + M 852.447 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 322.310 lei  

Anul ll 644.621 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi): 234 m reŃea de apă  

                                   200 m reŃea de canalizare  

 

14. Gureni  

APĂ+CANALIZARE : 

Valoarea totală a investiŃiei 366.124 lei  

Din care C + M 322.775 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I 122.041 lei  

Anul lI 244.083 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi): 206 m reŃea de apă (tronson între str. Periş 

şi str. Fălticeni)  

                                    198 m reŃea de canalizare  
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I5. Ilgani 

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 278.861 lei  

Din care C + M 245,844 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul I 4 luni  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I  92.954 lei  

Anul II 185.907 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 108 m reŃea de apă  

                       107 m reŃea de canalizare  

 

16. Izvorul Muntelui:  

APĂ + CANALIZARE : 

Valoarea totală a investiŃiei 222.930 lei.  

Din careC+M: 196.535 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I74.310 lei  

Anul II 148.620 lei   

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I : 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 91 m reŃea de apă  

                      80 m reŃea de canalizare  
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17. Lecturii:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 1.212.000 lei  

Din care C + M 1.068.500 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 404.000 lei  

Anul II  808.000 lei  

Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni  

Anul l 4 Iuni  

CapacităŃi (extinderi: 466 m reŃea de apă  

                       526 m reŃea de canalizare  

 

18. Litorului   

CANALIZARE  

Valoarea totală a investiŃiei 345.752 lei  

Din care C + M : 304.815 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I 115.251 lei  

Anul II 230.501 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul l 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 189 m reŃea de canalizare ( tronson între 

Petre.Negulescu şi Oituz)  

 

19. Magneziului:  

APĂ + CANALIZARE:  
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Valoarea totală a investiŃiei 999.578 lei  

Din care C + M 881.229 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul I 333.193 lei  

Anul II 666.385 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul l 4 luni  

CapacităŃi (extinderi): 305 m reŃea de apă  

             200 m reŃea de canalizare 

 

20. Medaliei:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei: 300.914 lei  

Din care C + M: 265.286 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 100.304 lei  

Anul l: 200.610 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 Iuni  

Anul l  4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 126 m reŃea de apă  

                    126 m reŃea de canalizare  

 

21. Ochişoru:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 713.089 lei  

Din care C + M 628.660 lei  
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Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 237.696 lei  

Anul ll 475.393 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 Iuni  

Anul l 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 213 m reŃea de apă  

          233 m reŃea de canalizare  

 

22. Ovăzului:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 214.460 Iei  

Din care C + M: 189.068 lei  

Eşalonarea investiŃiei:  

Anul l 71.487 lei  

Anul lI 142.973 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 Iuni  

CapacităŃi (extinderi): 72 m reŃea de apă  

         77 m reŃea de canalizare  

 

23. Pietroasa:  

APĂ+CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 859.926 lei  

Din care C + M: 758.112 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 286.642 lei  
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Anul II 573.284 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 295 m reŃea de apă 

                 150 m reŃea de canalizare 

 

24. Polixenia Rădulescu  

CANALIZARE  

Valoarea totală a investiŃiei 202.699 lei  

Din care C + M 178.700 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 67.566 lei  

Anul II 135.133 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 106 m reŃea de canalizare  

 

25. Rariştei  

APĂ+CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei 319.526 lei  

Din care C + M 281.694 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 106.509 lei   

Anul II 213.017 lei 

Durata de realizare a investitiei 12 luni 

Anul I: 4 luni  
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CapacităŃi (extinderi): 122 m reŃea de apă 

         103 m reŃea de canalizare 

 

26. RovenŃa Gheorghe  

APĂ+CANALIZARE :  

Valoarea totală a investiŃiei 781.912 lei  

Din care C + M 689.334 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 260.637 lei  

Anul lI 521.275 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi)190 m reŃea de apă 

         275 m reŃea de canalizare (fără tronsonul 

dintre str. MenŃiunii şi str. Ion Floruł) 

 

27. Serii :  

APĂ+ CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 316.264 lei  

Din care C + M 278.819 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 105.421 lei 

Anul lI 210.843 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 87 m reŃea de apă  
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         77 m reŃea de canalizare 

 

28. Stângă Ion  

APĂ+ CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei 295.480 lei 

din care C+M 260.496 lei 

Eşalonarea investiŃiei 

Anul I 98.493 lei 

Anul II 196.987 lei  

Durata de execuŃie  12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extenderi)  142 m reŃea de apă 

              114 m reŃea de canalizare 

 

29. Suhard:  

APĂ+ CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 954.881 lei 

Din care C+M 841.824 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 318.294 lei  

Anu ll 636.587 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 340 m reŃea de apă 

                       340 m reŃea de canalizare 
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30. Teodorescu Ion:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 581.339 lei  

Din care C + M 512.509 lei  

Eşalonarea investiŃiei 

Anul I 193.780 lei  

Anul II 387.559 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 253 m reŃea de apă 

                                  262 m reŃea de canalizare 

 

31. Toporului :  

CANALIZARE : 

Valoarea totală a investiŃiei 863.531 lei 

Din care C+M 761.290 lei 

Esalonarea investiŃiei 

Anul I 287.844 lei 

Anul II 575.687 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 300 m reŃea de canalizare 

 

32. Tudor Mihai 

CANALIZARE  

Valoarea totală a investiŃiei 318.304 lei  
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Din care C + M 280.617 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anu I 106.101 lei  

Anu II 212.203 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 218 m reŃea de canalizare 

 

33. Turiştilor:  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 1.200.836 lei 

Din care C+M 1.058.658 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 400.279 lei  

Anul II 800.557 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 386 m reŃea de apă 

                 389 m reŃea de canalizare 

 

34. Prelungirea Teslei :  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 583.191 lei 

Din care C + M 514.142 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 194.397 lei  
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Anul II: 388.794 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi)     85 m reŃea de apă 

                           230 m reŃea de canalizare 

 

35. Ciucă Ştefan 

APĂ  CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei: 1.521.352 lei 

Din care C+M 1.341.225 lei  

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 507.117 lei  

Anul II 1.014.235 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi)    512 m reŃea de apă (tronsonul între str. 

Periş şi str. Oituz)  

                                795 m reŃea de canalizare 

 

36. lntr. Ciberneticii:  

APĂ+ CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 124.939 lei 

Din care C+M 110.147 lei 

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I 41.646 lei 

Anul II 83.293 lei  
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Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

AnuI I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi)  42 m reŃea de apă  

                      43 m reŃea de canalizare 

 

37. Teslei:  

APĂ + CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei 347.823 lei 

Din care C+M 306.641 lei 

Eşalonarea investiŃiei  

AnuI 115.941 lei  

Anul II 231.882 lei  

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni  

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 145 m reŃea de apă 

                 144 m reŃea de canalizare 

 

38. Glăvăneşti  

APĂ + CANALIZARE:  

Valoarea totală a investiŃiei 766.219 lei  

Din care C + M 675.499 lei  

Eşalonarea investiŃiei 

AnuI I 255.406 lei  

Anul II 510.813 lei 

Durata de realizare a investiŃiei 12luni  

Anul I 4 luni  
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CapacităŃi (extinderi) 230 m reŃea de apă 

                 237 m reŃea de canalizare 

 

39. GherghiŃei  

CANALIZARE 

Valoarea totală a investiŃiei 5.781.354 lei 

Din care C+M 5.096.847 lei 

Eşalonarea investiŃiei 

Anul I 1.957.118 lei 

Anul II 3.824.236 lei 

Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

Anul I 4 luni  

CapacităŃi (extinderi) 1033 m reŃea de canalizare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini  

pentru achiziŃionarea a 32 bucăŃi cabine cap linie  

de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea CirculaŃiei.  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe precum şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.   

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/1997 privind aprobarea 

studiului “Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafaŃă 

din municipiul Bucureşti până în anul 2000 şi în perspectivă până în 

anul 2010”. 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d),  alin. (6) lit. a) pct. 

14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru achizitionarea a 32 

buc. cabine cap linie RATB, potrivit anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă înlocuirea poziŃiei cabină cap linie Luica cu 

cabină cap linie Clăbucet. 

 

 Art. 3. FinanŃarea pentru achiziŃionarea cabinelor se va asigura 

din bugetul propriu al  Municipiului Bucureşti în anii 2009-2010, iar 

procedura de achiziŃie publică va fi supusă prevederilor legislaŃiei în 

vigoare. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 27.05.2009. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Nr.184/27.05.2009
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei (faza “documentaŃie de 

intervenŃie” conf. H.G. nr. 28/2008) şi a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului “Înlocuire piese cale şi curbe de 

legătură în reŃeaua de linii de tramvai a Municipiului Bucureşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Infrastructura şi Servicii Publice. 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii si 

lucrări de intervenŃii; 

 În aplicarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/1997 privind 

Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafaŃă din 

Municipiul Bucureşti până în anul 2000 şi în perspectivă până în 

anul 2010; 

 În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) 

şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică (faza 

“documentaŃie de intervenŃie” conf. H.G. nr. 28/2008 ) prevăzută 

în anexa nr. 1.  

 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃii “Înlocuire piese cale şi curbe de legătură 

din reŃeaua de linii de tramvai a Municipiului Bucureşti, cu 

derulare eşalonată în perioada 2009 – 2010”, prevăzuŃi în anexa 

nr. 2. 

 

 Art. 3. DocumentaŃia de atribuire se va aviza de către 

DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice şi va fi 
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aprobată de către Consiliul de AdministraŃie al Regiei Autonome 

de Transport Bucureşti. 

  

 Art. 4. FinanŃarea se va asigura din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti, iar procedura de achiziŃie publică va fi 

supusă prevederilor legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 5. Sumele corespunzătoare achiziŃiei se vor cuprinde 

în bugetele anuale ale Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 7. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.   

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Nr. 185/27.05.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate  al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia Venituri. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 Luând în considerare dispoziŃiile art. 278 alin. 1 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale pct. 185 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică.  

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. 

2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se instituie taxa hotelieră pentru anul 2010.   
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 Art. 2. Taxa hotelieră se determină pe baza cotei de 3% 

aplicată la tarifele de cazare practicate de unităŃile hoteliere, 

exclusiv T.V.A.. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor 

sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului Bucureşti şi se aduce la 

îndeplinire de catre direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Primăriile 

sectoarelor 1 - 6. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 186/27.05.2009 

 



 446

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului propriu  

al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2009 

 

 Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 Văzând raportul Comisiei economice buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor nr. 79/2009 privind alocarea sumelor în vederea 

compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor 

combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei termice 

furnizate populaŃiei în sistem centralizat, conform OrdonanŃei 

Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de 

referinŃă pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme 

centralizate; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. 

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/13.04.2009, se 

rectifică prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 

11.582,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul General va introduce modificările aprobate 

prin prezenta hotărâre, în nivelul şi structura Bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 187/27.05.2009 
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Anexa 1 la HCGMB nr.187/27.05.2009 

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PE ANUL 2009 

Prevederi rectificate 

mii lei 

Cod  Prevederi aprobate InfluenŃe 

(+/-) 

Prevederi 

rectificate 

Total Buget General, din care 5.356.834,69 11.582,00 5.356.834,69 

Buget Local 3.408.724,90  11.582,00 3.420.306,90 

TOTAL VENITURI 3.408.724,90 11.582,00 3.420.306,90 

Din care :    

42.02.32 SubvenŃii pentru compensarea creşterilor 

neprevizionate ale preŃurilor la combustibili 

93.762,90 11.582,00 105.344,90 

TOTAL CHELTUIELI 3.408.724,90 11.582,00 3.420.306,90 

Din total :    

Primăria Municipiului Bucureşti (cheltuieli din bugetul 

local) 

2.387.781,90 11.582,00 2.399.363,90 
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Din care    

8102 Combustibili şi energie 690.189,90 11.582,00 701.771,90 

810206 Energie termică 690.189,90 11.582,00 701.771,90 

Din care    

40 subvenŃii 415.677,90 11.582,00 427.259,90 

Din care    

4020 SubvenŃii pentru compensarea creşterilor 

neprevizionate ale preŃurilor la combustibili 

93.762,90 11.582,00 105.344,90 

 

 

 

 

 

 



 450

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amendamentului la contractul de credit între 

Municipiul Bucureşti, RADET şi Banca Europeană pentru 

ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanŃarea proiectului 

privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucureşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Managementul Creditelor 

Externe şi al DirecŃiei UtilităŃi Publice. Văzând raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe, raportul  Comisiei pentru utilităŃi 

publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Respectând prevederile din Cap. IV din Legea nr. 273/2006  

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 9/2007  privind 

constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 În conformitate 

cu prevederile Titlul III privind contractele şi convenŃiile din Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), 

şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicatã, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă amendamentul prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, la contractul de credit 

încheiat de Municipiul Bucureşti RADET şi BERD în scopul 

finanŃării proiectului Programul Multi - Sector al Municipiului 

Bucureşti”, amendat şi reformulat la 20.06.2007. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze amendamentul la contractul de credit din 

24.04.2003 între Municipiul Bucureşti, RADET şi BERD amendat 

şi reformulat la 20.06.2007 precum şi orice alte documente în 

legătura cu contractul de credit. 
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 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi RADET vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 188/27.05.2009 
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Anexă la HCGMB nr. 188./27.05.2009 

 

Amendament 

La contractul de împrumut din 24 aprilie 2003 (după cum 

a fost amendat şi reformulat la 20 iunie 2007 

 

Între 

Municipiul 8ucureşti, RADET şi BERD Amendament şi contract 

reformulat la        Martie 2009, încheiat între 1) Municipiul 

Bucureşti, ("Municipalitatea locală"), organizată în conformitate cu 

legislaŃia românească: 2) Regia Autonomă de DistribuŃie a 

Energiei Termice ("RADET"), o regie autonomă organizată în 

conformitate cu legislaŃia românească, aflat sub autoritatea 

Consiliului General municipiului Bucureşti: (entităŃile mai sus 

menŃionate sunt numite în mod colectiv ÎmprumutaŃi) şi 3) Banca 

Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare - BERD, 

("Banca").  

Expunere  

A) Banca şi ÎmprumutaŃii au încheiat un contract de împrumut la 

24 aprilie 2003, care a fast amendat şi modificat la 20 iunie 2007 

(Contractul de Împrumut) B) Banca şi ÎmprumutaŃii au convenit să 

rnodifice în continuare Contractul de Împrumut în conformitate cu 

Art.3 al acestui Contract de Amendare.  

PărŃile au convenit după cum urmează:  

Art. 1. DefiniŃii  
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Termenii definiŃi în Contractul de Împrumut vor avea aceleaşi 

semnificaŃii în acest Contract De Amendare.  

Art. 2. Reprezentări şi GaranŃii  

Reprezentările şi garanŃiile efectuate sau confinnaŃe în Art.III din 

Contractul de Împrumut vor fi repetate de ÎmprumutaŃi la 

executarea acestui Contract.  

Art. 3. Amendamentul  

Banca şi ÎmprumutaŃii au convenit ca acest Contract de Împrumut 

să fie modificat după cum urmează:  

3.1. Noua secŃiune 1.02(e) se va adăuga la Contractul de 

Împrumut, astfel:  

"(e) Municipalitatea va putea ca o alternativă la plata dobânzii 

într-un proces variabil pentru toate sau pentru o singură porŃiune 

(tranşă) din Împrumutul municipalităŃii, să aleagă să plătească 

dobânda într-un procent variabil, după cum urmează: 

1) municipalitatea poate recurge la a ceastă opŃiune doar dacă:  

A) la data derulării exerciŃiului financiar nu s-a petrecut nici un 

Eveniment legat de neîndeplinirea condiŃionalităŃilor, care 

eventual să-şi continue efectele ; şi  

B) suma principală din Împrumutul Municipal care se converteşte 

din dobânda variabilă în dobândă fixă nu este sub.. ..( introduceŃi 

sumă minimă de conversie în moneda împrumutului) (nu va fi sub 

5.000.000 Euro)  

2) Municipalitatea va face această opŃiune după ce va înştiinŃa 

BERD în forma Graficului 3,cu cel puŃin 5 zile înainte lucrătoare 

de Data Propusă de stabilire a Dobânzii). Această înştiinŃare, 
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dacă Banca nu agrează altfel va fi irevocabilă, va menŃiona Data 

de Stabilire a Dobânzii şi a Perioadei de Conversie a Dobânzii, 

preferată de Municipalitate, precum şi suma principală din 

Împrumutul Municipal la care se va aplica dobânda fixă şi va fi 

însoŃită de documentele necesare, după cum este solicitat de 

către Bancă, dovedind că au fast obŃinute sau că se vor obŃine 

toate aprobările guvernamentale şi alte aprobări ( inclusiv cele de 

control a ratei de schimb) pentru convertirea împrumutului în 

dobândă fixă şi că nu se vor prejudicia astfel securitatea şi alte 

drepturi ale băncii.  

Cu condiŃia ca,  

"Perioada de conversie a dobânzii" va însemna o perioadă de 

(cel puŃin (3) ani) începând cu Data PlăŃii de către Municipalitate 

a Dobânzii şi terminând cu Data aleasă de Municipalitate pentru 

plata dobânzii, aleasă în conformitate cu secŃiunea I.02 (e) (2).  

" Data de stabilire a dobânzii" înseamnă o zi lucrătoare cu cel 

puŃin două zile înainte de prima zi a Perioadei de Conversie a 

Dobânzii alese de Municipalitate în conf. cu secŃiunea 1.02(e)(2)  

3) Dacă Banca este de acord cu aspectele la care se face referire 

în SecŃiunea 1.02 (e) (2):  

(A). Municipalitatea, la această Dată de Stabilire a Dobânzii Fixe 

va determina , în conformitate cu SecŃiunea 1.02 (e) (3) (B) rata 

fixă aplicabilă în cazul porŃiunii din Împrumutul Municipal care se 

transformă şi va înştiinŃa cu promptitudine Municipalitatea: şi,  

(B) în cadrul acestei Perioade de Conversie a Dobânzii, dobânda 

se va adăuga la suma principală neachitată din timp în timp, din 
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acea porŃiune a Împrumutului Municipal care se transformă la o 

rată a dobânzii egală cu suma Marjei Împrumutului Municipal A şi 

rata fixă la termen pentru Euro, care este disponibilă pentru 

Bancş pe piaŃa de swap a a dobânzilor la Data de Fixare a 

Dobânzii pentru Perioada de Conversie a Dobânzii, având în 

vedere rambursarea principală şi graficele de achitare a dobânzii 

pentru Împrumutul Municipal, întrucât această sumă poate fi 

ajustată ca să se ia în calcul solvabiiitatea MunicipalităŃii. 

(C) În timpul perioadei de Conversie a Dobânzll, dobânda se va 

adăuga la diferite intervale la suma principală neplătită din 

porŃiunea Împrumutului Municipal care se converteşte la o rată 

egală cu suma marjei de siguranŃă din Împrumutul Muncipal b şi 

rata fixă la termen promovată pentru Euro care este disponibilă 

bancii de pe piaŃa de swap a dobânzilor la Data de Stabilire a 

Dobânzii pentru astfel de Perioada de Conversie a Dobânzii, 

având în vedere graficele principale de rambursare şi graficele de 

plată a dobânzilor din Împrumutul Municipal, întrucât această 

sumă poate fi ajustată ca să se ia în calcul solvabilitatea 

MunicipalităŃii.  

4) Dacă Banca consideră că nu sunt de ajuns aspectele la care s-

a făcut referire în sect. 1.02 (e) (2) dobânda la porŃiunea din 

Împrumutul Municipal specificată în înştiinŃarea către 

Municipalitate va continua să se adune la dobânda stabilită în 

conformitate cu SecŃiunea 1.02 (a)  

5) Banca poate, la diferite intervale, să consolideze toate ratele 

dobânzilor fixe care se aplică atunci la porŃiunile din Împrumutul 
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Municipal într-o singură rată fixă a dobânzii,egală cu media 

ratelor fixe ale dobânzii aplicabile în acel moment Împrumutului 

Municipal. Banca va determina această rată a dobânzii fixe 

consolidate şi va informa Municipalitatea. Rata fixă consolidate a 

dobânzii se va aplica tuturor porŃiunilor Împrumutului Municipal 

purtătoare de dobândă la rate fixe aplicabile tuturor porŃiunilor 

începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare 

înştiinŃării trimise de Bancă MunicipalităŃii.  

3.5. SecŃiunea 1.02 (d) din Contractul de Împrumut va fi anulată 

în totalitate fiind înlocuită cu:  

"(d)dobânda se va: 

(1) acumula din prima zi a perioadei de Dobândă Municipală, 

exclusiv ultima Zi a acestei Perioade  

2) va fi calculată pe baza numărului real de zile care au trecut şi a 

unui an calendaristic de 360 zile, în cazul dobânzii care se 

acumulează la o dobândă menŃionată în SecŃiunea l.02 (b)  

3) va fi calculată pe baza numărului real de zile trecute, la un an 

calendaristic de 365 , în cazul dobânzii care se acumulcază la o 

rată specificată în SecŃiunea 1.02 (c): şi  

4) va deveni scadentă şi se va plăti la Data de Plată a Dobânzii 

care este ultima zi a Perioadei Dobânzii Municipale relevante.  

3.2. o nouă secŃiune 1.09 (c) se adăugă (iar numerotarea 

secŃiunii 1.09 se va modifica corespunzător)  

(c) dacă, în orice moment  

1) Municipalitatea emite o înştiinŃare, în conformitate cu 

SecŃiunea 1.05, că doreşte să efectueze o plată anticipată a 
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oricărei porŃiuni din Împrumut, care este supusă la o rată fixă a 

dobânzii, în conformitate cu SecŃiunea 1.02 (e). MunicipalităŃii i se 

va cere, în conf. cu secŃiunea 1.08 sau 1.11, să plătească 

anticipat orice astfel de porŃiune din Îrnprumutul Municipal, sau va 

plăti anticipat orice astfel de transă din Împrumutul Municipal:  

(2) orice tranşă din Împrumutul Municipal la care se aplică o 

dobândă fixă în conf. cu SecŃiunea 1.02 (e) este accelerată 

conform secŃiunii 6.02 astfel devine scadenăî înainte dea ajunge 

la scadenŃa stabilită; sau 

(3) orice tranşă din Împrumutul Municipal cu dobândă fixa în conf. 

cu SecŃiunea 1.02(e) este anulată în conf. cu sect. 1.01 sau 1.1. 

sau este anulată oricum în cazul în care:  

Municipalitatea, pe lângă plăŃile avansului, taxa de anulare sau 

alte sume plătibile în legătură cu acestea, va plăti la cerere 

BERD-ului, dacă este cazul, o sumă prin care Fluxul Originar de 

Venit ( definit mai jos) depăşeşte Fluxul Original Înlocuitor (definit 

mai jos); în situaŃia în care Fluxul Original Înlocuitor depăşeşte 

Fluxul Original de Venit, Banca, la următoarea Dată de Plată a 

Dobânzii va lăsa la dispoziŃia Împrumutatului în moneda 

contractului, diferenŃa dintre FOI şi FOV.  

(d) în scopul secŃiunii 1.09 (c)  

(1) Fluxul Originar de Venit (FOV) înseamnă însumarea valorilar 

actuale ale plăŃilor datoriei principale şi a dobânzii care ar fi fost 

scadente la bancă în timpul Perioadei de Calcul (aşa cum este 

definit mai jos) din porŃiunea de Împrumut Municipal cu dobânda 

fixă, conform cu SecŃiunea l.02 (e) dacă nu apar plăti anticipate, 
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plăti accelerate sau anulate şi dacă dobânda majorată pe această 

porŃiune din Împrumutul Municipal este la rata fixă ( după cum va 

fi definită mai jos)  

(2) FOI înseamnă suma rezultată din: 

(A) adăugarea la valorile prezente a plăŃilor restante din suma 

principală şi din dobânzi, după ce se iau în calcul plata anticipată, 

anularea sau accelerarea, acesta revine Băncii în Perioada de 

Calcul a porŃiunii din Împrumutul Municipal cu dobânda fixă, în 

conformitate cu secŃiunea 1.02 (e) dacă dobânda se adăugă la 

această portiune din Imprumutul Municipal cu dobândă fixă, şi,  

(B) după cum este cazul:  

(i) în cazul unei plăŃi anticipate conf. SecŃiunii 1.05, 1.08 sau 1.11, 

valoarea prezenŃa a sumei din Împrumutul Municipal care este 

supusă ratei fixe în conf. cu SecŃiunea 1.02(e) şi care trebuie 

plătită anticipat, determinată prin decontarea acestei sume de la 

data la care o astfel de preplată devine scadentă conform Datei 

de Calcul ( definite mai jos) la rata de discount (definită mai jos) ; 

şi/ sau  

(ii) în cazul altor plăŃi anticipate suma din Împrumutul Municipal 

supusă la o dobândă fixă în conf. cu secŃiunea 1.02(e) şi care a 

fost preplătită: şi/sau  

(iii) în cazul unei accelerări, valoarea actuală a sumei din 

Împrurnutul Municipal la care se aplică o dobânda fixă în conf. cu 

SecŃiunea 1.02(e) şi a cărei plată a fost accelerată, determinată 

prin actualizarea acestei sume de la data la care această 
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accelerare devine efectivă până la Data De Calcul la Rata de 

Actualizare şi/sau  

(iv) în cazul unei anulări, valoarea actuală a sumei din Imprumutul 

Municipal care este supusă unei dobânzi fixe în conf. cu 

SecŃiunea 1.02 (e) şi care a fost anulată este determinată prin 

actualizarea sumei începând cu ultima zi din perioada de 

Angajare, la data de Calcul la rata de Actualizare 

(3) Dobânda fixă se aplică acelei porŃiuni relevante din 

Împrumutul Municipal, conform SecŃiunii 1.02 (e), în care nu se 

include Marja A a Împrumutului Municipal sau marja B din acelaşi 

Împrumut.  

(4) În scopul SecŃiunilor l.09(d) (1) şi l.09 (d) (2) (A), valoarea 

prezenŃă a fiecărei plăti din suma principală şi din dobânda va fi 

determinate prin actualizarea sumei de la data scadentă până la 

data de calculare, folosind rata de actualizare. 

(5) "Dată de Calculare" înseamnă:  

A) în cazul unei plăŃi anticipate în conf. cu SecŃiunea 1.05, 

1.08.sau 1.11, cu două zile lucrătoare dinainte de data la care 

astfel de plăŃi anticipate devin scadente, sau la opŃiunea băncii, 

dată la care devin scadente aceste plăti anticipate:  

B) în cazul oricărei alte plăŃi anticipate, dată la care se face 

această plată anticipate sau altă dată ulterioară după cum va 

alege banca şi  

C) în cazul unei accelerări sau anulări cu două zile lucrătoare 

înnainte de venirea efectivă a acestora sau în funcŃie de opŃiunea 
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băncii, data la care devine efectivă această accelerare sau 

anulare. 

(6) Perioada de calcul înseamnă:  

A) în cazul unei plăti anticipate conform SecŃiunii 1.05,1.08 sau 

1.11 perioada care începe cu data la care această plată devine 

scadentă şi terminând cu data programată pentru data scadenŃei 

finale a Împrumutului Municipal.  

B) în cazul altor plăti anticipate, perioada care începe la data la 

care se efectuează accasta plată, sau după aceasta, în funcŃie de 

dorinŃa băncii şi terminând cu data scadenŃei finale a 

Împrumutului Municipal; şi  

C) în cazul unei accelerări sau anulări, perioada care începe cu 

data la care cele două devin efective şi terminând cu data 

scadenŃei finale a Împrumutului Municipal.  

(7) "Rata de discount" înseamnă factorul de discount la scadenŃă, 

derivat din curba swap pentru Eur care este disponibilă pentru 

bancă din swapul ratei dobânzii şi opŃiunile de piaŃă din Data de 

Calculare.  

3.3. SecŃiunea 2.01(d) a Contractului de Împrumut va fi modificată 

după cum urmează:  

(d) fiecare tragere Radet din Împrumutul Radet se va face într-o 

zi lucrătoare, până la 31 dec 2009, la sume care să nu fie sub 

500,000 Eur (sau dacă sunt mai mici , la suma netrasă din  

Împrumutul Radet) aşa cum va fi solocotat de de Radet printr-o 

cerere adresata de Radet Băncii sub forma Exhibit B (Solicitare 
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de Tragere a Radet-ului ). O astfel de solicitare a Radet va fi 

irevocabilă şi angajantă pentru Radet.  

3.4. SecŃiunea 2.02 (b) din Contractul de Împrumut va fi 

modificată după cum urmează:  

(b) În ultima zi din fiecare Perioadă de Dobândă a Radet, acesta 

va plăti dobândă la suma principală din fiecare tragere Radet din 

Împrumutul A Radet şi din Împrumutul B Radet, din suma 

neplătită în timpul fiecărei perioade de aplicare a dobânzii, la o 

rată egală cu suma (X) de trei la sută pe an pentru împrumutul 

Radet A (Marjă Radet A) şi 3% pe an pentru Marjă Radet B, după 

caz, şi (Y) rata oferită pe an pentru depozitele în Euro care este 

afişată pentru zona Euro interbancară în cazul depozitelor în Eur, 

la pagina EURIBOR01, din serviciile Reuters ( ori altă pagină 

care poate înlocui EURIBOR01 pe serviciile Reuters pentru ratele 

interbancare din zona Euro la depozitele în Euro), la ora 11 am, 

ora Brussel, cu două zile lucrătoare înainte de prima zi în care se 

aplică dobânda Radet pentru perioada cea mai apropiată de 

durata acestei Perioade de Aplicare a Dobânzii Radet (sau dacă 

două perioade sunt la fel de apropiate de durata acestei perioade 

de Aplicare a Dobânzii Radet, se va face media dintre cele două 

rate relevante) (Rata Interbancară), cu condiŃia ca:  

(1) dacă din diverse motive nu se poate determina rata 

Interbancară, rata dobânzii pentru Perioada de aplicare a 

dobânzii Radet va fi suma (x), aplicată la Marja Imprumutului A 

Radet sau la Împrumutul B Radet, după caz, iar y este rata 

anuală pe care banca o consideră că fiind media aritmetică 
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rotunjită în plus dacă estc cazul, până aproape de 1/16% din 

ratele oferite pe an la depozitele în Eur, într-o sumă comparabilă 

cu porŃiunea din Împrumutul Radet programată să fie neplătita, pe 

o astfel de perioadă de dobândă a Radet, pentru o perioadă 

egală cu acea Perioadă de dobândă Radet, în privinŃa căreia 

Banca este consiliată de trei bănci mari active în zona euro 

interbancară, bănci care au fost selectate de Bancă: şi  

(2) dacă Banca consideră că aceste depozite în Euro nu sunt 

oferite pe piaŃa interbancară a zonei EUR în sumele cerute pentru 

astfel de perioade, rata dobânzii pentru Perioada de dobândă 

Radet va fi suma (x) din Marja Împrumutului Radet A sau B, după 

caz" iar (y) va exprima costul pentru bancă (o rată anuală) pentru 

finanŃarea porŃiunii din Împrumutul Radet, rămas neplătit în timpul 

acestei Perioade dobânda Radet, din oricare sursă aleasă· 

3.5. SecŃiunea 2.03 (a) din CI va fi modificată după cum urmează:  

(a) Radet va plăti băncii un comision de angajare de 0,5% pe an, 

pentru porŃiunea din împrumutul Radet care n-a fost trasă nici 

anulată. Comisionul de angajare se va mări cu fiecare zi în cazul 

împrumutului Radet A, după 30 de zile de la data încheierii 

acestui Contract şi în situaŃia Împrumutului B la 30 de zile de la 

data executării Contractului de Participare Radet (definit mai 

jos).Comisionul de angajare se va calcula pe baza numărului real 

de zile trecute din perioada relevantă, la un an calendaristic de 

360 de zile, şi va deveni scadentă la fiecare Dată de Plată a 

Dobânzii Radet (chiar dacă nu se va aplica dobânda la acea 

dată)  
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3.6. Noua secŃiune 2.02 (e) va fi adăugată şi va preciza 

următoarele:  

(e) În pofida oricăror alte prevederi contrarii Radet va putea ca o 

alternativă la plata dobânzii variabile pe toate sau oricare porŃiune 

din Împrumutul Radet neplătită, să aleagă să plătească dobânda 

fixă, după cum urmează:  

(1) Radet poate folosi această opŃiune dacă:  

(A) la data derulării exerciŃiului financiar nu s-a petrecut nici un 

Eveniment legat de neîndeplinirea condiŃionalităŃilor, care 

eventual să-şi continue efectele şi  

(B) suma principală din Împrumutul Municipal care se converteşte 

din dobânda variabilă în dobânda fixă nu este sub……  

(introduceŃi sumă minimă de conversie în moneda îprumutului) 

(nu va fi sub 5.000.000 Eur)  

(2) Radet va face această opŃiune după ce va înştiinŃa BERD sub 

forma Graficului 3, cu cel puŃin 5 ziIe înainte de Data Propusă de 

stabilire a Dobânzii) Aceasta ÎnştiinŃare, dacă Banca nu agrează 

altfel, va fi irevocabilă, va menŃiona Data de Stabilire a Dobânzii 

şi a Perioadei de Conversie a Dobânzii, preferată de Radet , 

precum şi suma principală din Împrumutul Radet Ia care se va 

aplica dobândă fixă şi va fi însoŃită de documentele necesare, 

după cum este solicitat de către Bancă, dovedind că au fost 

obŃinute sau că se vor obŃine toate aprobările guvernamentale şi 

alte aprobări 
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(inclusiv cele de control a ratei de schimb) pentru convertirea 

Împrumutului în dobânda fixă şi că nu se vor prejudicia astfel 

securitatea şi alte drepturi ale băncii.  

Cu condiŃia ca,  

"Perioada de Conversie a Dobânzii" să însemne o perioadă de 

cel puŃin 3 ani începând cu data de Plată a Dobânzii Radet şi 

terminând cu Data de Plată a Dobânzii Radet, aşa cum este 

aleasă de Radet în conformitatc cu secŃiunea 2.02 (e) (2)  

"Data de stabilirea dobânzii" înseamnă o zi lucrătoare cu cel puŃin 

două zile înainte de prima zi a Perioadei de Conversie a 

Dobânzii/alese de Împrumutant în coff. cu secŃiunea 2.02(e)(2) 

(3) Dacă Banca este de acord cu aspectele la care se face 

referire în SecŃiunea 2.02 (c) (2) 

(A) BERD, la această Dată de Stabilire a Dobânzii Fixe va 

determina în conformitate cu SecŃiunea 2.02 (c) (3) (B) rata fixă 

aplicabilă în cazul porŃiunii din Împrumutul Radet care se 

transformă şi va înştiinŃa cu promptitudine Radet: şi,  

(B) în cadrul acestei Perioade de Conversie a Dobânzii, dobânda 

se va adăuga la suma principală neachitată din timp în timp din 

acea porŃiune a Împrumutului Radet, care se transformă cu o rată 

egală cu suma Marjei Împrumutului Radet A şi rata fixă pentru 

Euro, care este disponibilă pentru Bancă pe piaŃa swap a 

dobânzilor la Data de Fixare a Dobânzii pentru Perioada de 

Conversie a Dobânzii, având în vedere rambursarea principală şi 

graficele de achitare a dobânzii pentru Împrumutul Radet, întrucât 
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această sumă poate fi ajustată ca să se ia în calcuI solvabilitatea 

RADET şi,  

(C) în timpul Perioadei de Conversie a dobânzii, dobânda se va 

adăuga la diferite intervale Ia suma principală neplătită din 

porŃiunea Împrumutului Radet B care se converteşte la o rată 

egală cu suma marjei de siguranŃă din Împrumutul Radet B şi rata 

fixă promovată pentru Euro,care este disponibilă băncii de pe 

piaŃa de swap a dobânzilor la Data de Stabilire a Dobânzii pentru 

astfel de Perioadă de Conversie a Dobânzii având în vedere 

graficele principale de rambursare şi graficele de plată a 

dobânzilor din Împrumutul Radet, întrucât această sumă poate fi 

ajustată ca să se ia în calcul solvabilitatea Radet.  

(4) Dacă Banca consideră că nu sunt de ajuns aspectele la care  

s-a făcut referire în sect. 2.02 (e) (2) dobânda la porŃiunea din 

Împrumutul Radet specificată în înştiinŃarea către Radet va 

continua să se adune la dobânda stabilită în conformitate cu 

SecŃiunea 2.02 (a)  

(5) Banca poate la diferite intervale să consolideze toate rateIe 

dobânzilor fixe care se aplică atunci la porŃiunile din Împrumutul 

Radet într-o singură rata fixă a dobânzii, egală cu media ratelor 

fixe ale dobânzii aplicabile în acel moment porŃiunilor 

Împrumutului Radel. Banca va determina această rată a dobânzii 

fixe consolidate şi va informa Radet. Rata fixă consolidata a 

dobânzii se va aplica tuturor porŃiunilor Împrumutului Radet 

purtătoare de dobândă la rate fixe aplicabile tuturor porŃiunilor 
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începând cu Data de Plată a Dobânzii imediat următoare 

înştiinŃării trimise de Bancă Radetului,  

3.7 SecŃiunea 2.02 (d) din Contractul de Împrumut va fi anulată în 

totalitate, fiind înlocuită cu: 

"(d) dobânda se va:  

(1) acumula din prima zi a Perioadei de Dobândă, exclusiv ultima 

Zi a acestei Perioade:  

(2) va fi recalculată pe baza numărului real de zile care au trecut 

şi a unui an calendaristic de 360 de zile, în cazul dobânzii care se 

acumulează la o dobândă menŃionată în SecŃiunea 2.02 (b)  

(3) va.fi calculată pe baza numărului real de zile trecute din anul 

calendaristic de 365 , în cazuI dobânzii care se acumulează la o 

rată specificată în SecŃiunea 2.02 ( c): şi  

(4) se va plăti la Data de Plată a Dobânzii care este ultima zi a 

Perioadei Dobânzii relevante.  

3.8 Noua secŃiune 2.09 (c) va fi adăugată şi se va citi după cum 

urmează (se modifică şi numerotarea secŃiunii 2.09)  

(c) dacă, în orice moment:  

(1) Radet emite o înştiinŃare, în conformitate cu SecŃiunea 2.05, şi 

2.08 că doreşte să efectueze o pIată anticipată a oricărei porŃiuni 

din Împrumut, la care se aplică rata fixă a dobânzii în 

conformitate cu SecŃiunea 2.02(e), Radet va trebui, în conf. cu 

secŃiunea 2.11 să plătească anticipat orice astfel de porŃiune din 

Împrumutul Radet, sau Radet va plăti anticipat orice astfelde 

tranşă din Împrumut:  
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(2) orice tranşă din Împrumutul Radet la care se aplică o dobândă 

fixă în conf cu Sect, 2.02(e) este accelerată conform secŃiunii 

6.02, altfel devine scadentă înainte de a ajunge la scadenŃa 

stabilită; sau  

(3) orice tranşă din Împrumutul Radet cu dobândă fixă în conf. cu 

SecŃiunea 2.02(e) este anulată în conf. cu sect. 2.01 (E) sau 2.11. 

sau este anulată oricum în cazul în care:  

Radet, pe lângă plăŃile avansului, taxa de anulare sau alte sume 

plătibile în legătură cu acestea, va plăti la cerere BERD-ului suma 

(dacă este cazul) cu care Fluxul Originar de Venit (definit mai jos) 

depăşeşte Fluxul Original Înlocuitor (definit mai jos); în situaŃia în 

care Fluxul Original Înlocuitor depăşeşte Fluxul Original de Venit, 

Banca, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii va credita 

Împrumutatul în moneda contractului, cu diferenŃa dintre FOI şi 

FOY.  

d) În scopul secŃiunii 2.09 (c)  

a. FOV înseamnă însumarea valorilor actuale ale plăŃilor datoriei 

principale şi ale dobânzii care ar fi devenit scadente la bancă în 

timpul Perioadei de Calcul (aşa cum este definită mai jos) din 

porŃiunea de Împrumut Radet care are dobânda fixă, conform cu 

SecŃiunea 2.02 (e) dacă nu au apărut plăti anticipate, plăti 

accelerate sau anulate şi dacă dobânda s-a adăugat pe această 

porŃiune din Împrumutul Radet la rata fixă (după cum va fi definită 

mai jos)  

(2) FOI înseamnă suma rezultată din:  
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(A) însumarea valorilor prezente ale plăŃilor restante din suma 

principală şi din dobânzi, după ce se iau în calcul plata anticipată, 

anularea sau accelerarea, acestă scadenŃă la Bancă în Perioada 

de Calcul a porŃiunii din Împrumutul Radet care are dobânda fixă, 

în conformitate cu secŃiunea2 02 (e) dacă dobânda se adaugă la 

această porŃiune din împrumutul Municipal cu dobândă fixă şi  

(B) după cum este cazul:,· 

(i) în cazul unei plăŃi anticipate, conf SecŃiunii 2.05, 2.08 sau 2.11, 

valoarea actuală a sumei din Împrumutul Radet care este supusă 

dobânzii fixe în conf. cu SecŃiunea 2.02 (e) şi care trebuie plătită 

anticipat, este determinată prin scăderea acestei sume de la data 

la care o astfel de preplată devine scadentă conform Datei de 

Calcul (definite mai jos) la rata de discount (definită mai jos); şi/ 

sau  

(ii) în cazul altor plăti anticipate suma din Împrumutul Radet cu 

dobândă fixă în conf. cu secŃiunea 2.02 ( e )şi care a fost plătită 

anticipat ; şi/sau  

(iii) în cazul unei accelerări a plăŃilor, valoarea actuală a sumei 

din Împrumutul Radet la care se aplică o dobânda fixă în conf.cu 

SecŃiunea 2.02(e) şi a cărei plată a fost accelerată, determinată 

prin scăderea acestei sume de la data la care această accelerare 

devine efectivă până la Data De Calcul la Rata de Actualizare 

şi/sau  

(iv) în cazul unei anulăiri, valoarea actuală a sumei din 

Împrumutul Radet care este supusă unei dobânzi fixe în conf. cu 

SecŃiunea 2.02(e), şi care a fost anulată determinate prin 
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scăderea acestei sume din ultima zi a Perioadei de Angajare la 

Data de Calcul la Rata de discount.  

(3)"Dobânda fixă" înseamnă dobânda care se aplică celei porŃiuni 

relevante din Împrumutul R, conform SecŃiunii 2.02(e), mai puŃin 

Marja A a Împrumutului Radet sau marja B din acelaşi Împrumut.  

(4) În scopul SecŃiunilor 2.09 (d) (1) şi 2.09 (d) (2) (A), valoarea 

prezentă a fiecărei plăŃi din suma principală şi din dobândă vor fi 

determinate prin actualizarea (scăderea) sumei de la data 

scadentă până la data de calculare, folosind rata de discount.  

(5) "Dată de Calculare" înseamnă:  

(A) în cazul unei plăŃi anticipate în conf. cu SecŃiunea 2.05, 

2.08.sau 2.11, cu două zile lucrătoare dinainte de data la care 

astfel de plăŃi anticipate devin scadente, sau la opŃiunea băncii, 

dată la care devin scadente aceste plăŃi anticipate:  

(B) în cazul oricărei alte plăti anticipate, dată la care se face 

această plată anticipată, sau altă dată ulterioară după cum va 

alege bancă ; şi  

(C) în cazul unci accelerări sau anulări cu două zile lucrătoare 

înainte de devenirea efectivă a acestora sau în funcŃie de 

opŃiunea băncii, dată la care devine efectivă aceastaâă 

accelerare sau anulare. 

(6) Perioada de calcul înseamnă  

(A) în cazul unei plăŃi anticipate conform SecŃiunii 2.05, 2.08 sau 

2.11 perioada care începe la data de la care această plată devine 

scadentă şi terminând cu data programată pentru scadenŃa finală 

a Împrumutului Radet.  
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(B) În cazul altor plăti anticipate, perioada care începe de la data 

la care se efectuează aceasta plată, sau după aceasta, în funcŃie 

de cerinŃa BERD şi terminând cu data scadenŃei finale a 

Împrumutului Radet; şi  

(C) În cazul unei accclerari sau anulari, perioada care începe cu 

data la care cele două devin efective şi terminând cu data 

scadenŃei finale a Împrumutului Radet.  

(7) "Rata de discont" înseamnă factorul de scont, pentru 

maturitatea relevantă derivat din curba swap pentru Eur care este 

disponibilă pentru banca din swapul ratei dobânzii şi opŃiunile de 

piaŃă de la Data de Calculare.  

3.9. Programul 3 (în formatul ataşat ca anexa 1 la acest 

Amendament) va fi adăugat Ia ContractuI de Împrumut.  

3.10 Noua secŃiune 8 se va adăuga Ia SecŃ E, partea 2 (iar 

numerotarea documentelor se va  modifica):  

Contrar prevederilor din paragrafele 3. 4, şi 5, Radet poate, pe 

baza SecŃiunii 4.04 şi 4.03, să tragă fonduri pentru a Ie depozita 

în Contul Special Radet, într- o sumă egală cu porŃiunea netrasă 

din împrumutul Radet, în orice moment, dar nu mai devreme de 8 

săptămâni faŃă de 31 decembrie 2009. Dacă astfel de trageri au 

loc, RADET, la 90 de zile după fiecare trimestru al fiecărui an (în 

funcŃie de armonizarea bianuală) trebuie să înainteze băncii un 

raport privind folosirea împrumutului RADET, care să includă 

bilanŃuri, alte documente şi dovezi, aşa cum pot fi solicitate de 

către Bancă; se mai pot solicita acte doveditoare că: plăŃile din 

Contul special Radet au fost făcute în conformitate cu cerinŃele 
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din acest Program. Orice sumă trasă dar nefolosită de Radet 

până la 31 decembrie 2011 va fi imediat transferată în Contul De 

Rezervă al Serviciului Datoriei.  

 Art. 4. Intrarea în vigoare şi producerea efectelor  

Amendamentele stabilite la art 3 vor deveni efective de la data 

acestui Amendament. Contractul de Împrumut aşa cum este 

amendat va rămâne în vigoare, iar orice referire din Contractul de 

Împrumut la "acest amendament" va fi citită şi construită de Ia 

dată acestui Amendament ca o referire la Contractul de 

Împrumut, amendat prin acest amendament. Acest amendament 

nu afectează valabilitatea şi intrarea în vigoare a Contractului de 

Împrumut şi nimic din acest amendament nu prejudiciază sau 

afectează în sens negativ vreun drept, autoritate sau remediu 

care apare din Contractul De Împrumut înainte de data acestui 

Amendament, nici nu limitează sau afectează în vreunl fel orice 

răspunderi sau angajamente existente în Contractul de Împrumut 

înainte de data acestui amendament.  

 Art. 5. Legea care guvernează  

Acest amendament este realizat şi guvemat de legea Angliei şi a 

łării Galilor.  

 Art. 6. Arbitrajul  

Sect. 7.08 Arbitrajul şi jurisdicŃia sunt încorporate prin referire Ia 

ele şi se vor aplica acestui amendament.  

Ca atare, părŃile acŃionând prin reprezentanŃii lor autorizaŃi au 

semnat acest amendament cu numele respective la data de mai 

sus  
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Municipiul Bucureşti (PMB)  

De 

Nume funcŃie  

Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice (RADET)  

De  

Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare(BERD)  

De Nume funcŃie  
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ANEXA 1  

Programul 3 

Exhibit E - Formular de solicitare a dobânzii fixe  

(se va aplica antetul RADET)  

Data  

BERD  

Ant. UnităŃii administrative operaŃionale  

OperaŃia nr.  

Stimate domn/doamnă,  

a)Cu referire Ia contractul de împrumut din ....încheiat între  

( numele Împrumutatului şi BERD  

b. Formulele folosite în contractul de Împrumut vor avea şi aici 

aceleaşi semnificaŃii  

c. Solicităm prin prezenta ca dobânda pentru următoarea tranşă 

din Împrumut să fie fixă în conf. cu prevederile din Contractul de 

Împrumut  

Perioada de transformare a dobânzii: de Ia data de plată 

a dobânzii care care Ia sau în jur de ... (introd. Dată) până la data 

de plată a dobânzii (introduceŃi dată) (până la returnarea finală a 

împrumutului)  

Data de plată a dobânzii  

Suma principală din Împrumut care se transformă în 

dobândă cu rată fixă (dobândă la irnprumut) (100%)  

4. Au fost obŃinute toate aprobările guvernamentale necesare 

(chiar şi cele de convertire a monedei) privind transformarea 

împrumutului într-unul cu dobânda fixă şi astfel (securitatea 

împrumutului şi altele) legate de BERD nu vor fi prejudiciate de 

această transformare. AnexaŃi documentele relevante  
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5. Această înştiinŃare este irevocabilă 

Cu stimă  

Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice (RADET)  

 

De 

Nume 

FuncŃie 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea străzii Eugeniu Carada din administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice. 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi 

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului 



 477

Local Sector 3, a străzii Eugeniu Carada în vederea efectuării 

lucrărilor de reparaŃii la partea carosabilă. 

 

 Art. 2. PoziŃia 218 din anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

254/2008 se abrogă. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General  al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.05.2009. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 189/27.05.2009 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1 

 

SUMAR 
 

HOTĂRÂREA Nr. 222 din 27.05.2009  privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitarea reŃelelor electrice la Spitalului 

Clinic de UrgenŃã pentru Copii Grigore Alexandrescu, situate în B-dul Iancu de 

Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1,Bucureşti...............................................................479 

HOTĂRÂREA Nr 223 din 27.05.2009  privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Cosiliului Local Sector 1 nr. 81/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Lucrări refuncŃionalizare, supraînălŃare la Centrul 

MultifuncŃional Nazarcea din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1”…………………………………………………………….482 

HOTĂRÂREA Nr. 224 din 27.05.2009. privind  aprobarea rectificării bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009…486 

HOTĂRÂREA Nr 225 din 27.05.2009  privind aprobarea Raportului procedurii de 

atribuire a contractului de achiziŃie publică nr. 322/22.05.2009 în vederea închirierii 

unui imobil (clădire şi teren) necesar funcŃionării DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 şi a clauzelor contractului de închiriere ce urmează a se 

încheia între DirecŃia Generală  de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi S.C. 

Practic S.A………………………………………………………………………………….494 

 



 479

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiŃii “Reabilitarea reŃelelor electrice la Spitalului Clinic de 

UrgenŃă pentru Copii Grigore Alexandrescu, situate în B-dul Iancu 

de Hunedoara, nr. 30 - 32, Sector 1, Bucureşti 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 70/2002, actualizată în 2004, privind administrarea 

unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local; 

 łinând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin.(2), 

lit.”i”, coroborate cu art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “Reabilitarea reŃelelor electrice la Spitalul 

Clinic de UrgenŃă pentru Copii Grigore Alexandrescu, situat în  

B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucureşti”, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenŃa 

hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic, AdministraŃia Fondului Imobiliar al 

UnitãŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotãrâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 222/27.05.2009  
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 222/27.05.2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI  

“REABILITAREA REłELELOR ELECTRICE” la Spitalul Clinic de 

UrgenŃã pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Strada Iancu de 

Hunedoara, Nr. 30-32, Sector 1, Bucureşti. 

 

TOTAL INVESTIłIE          RON                                          EURO 

cu T.V.A. inclus 

        3.728.855                                   994.839   

                                                                             1Eur = 3,7482 lei 
Nr 
crt 

Obiectiv 
de investiŃii 

Suma 
necesarã 
inclusiv 
T.V.A. 
(RON) 

Din care 
În anul 
2009 

1. Reabilitarea reŃelelor electrice 
la Spitalul Clinic de UrgenŃă 

pentru Copii Grigore 
Alexandrescu 

INV = 
3.728.855 

lei 
C+M  =  

3.578.855 
lei 

 
3.728.855 

lei 

 

Durata de execuŃie 6 luni 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Cosiliului Local 

Sector 1 nr. 81/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Lucrări refuncŃionalizare, 

supraînălŃare la Centrul MultifuncŃional Nazarcea din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

81/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiŃii  „Lucrări refuncŃionalizare, 
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supraînălŃare la Centrul MultifuncŃional Nazarcea din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1”; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), 

lit.”i”, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 administraŃiei publice locale, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.  1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Cosiliului Local Sector 1 nr. 81/24.03.2009 privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii „Lucrări 

refuncŃionalizare, supraînălŃare la Centrul MultifuncŃional 

Nazarcea din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Cosiliului Local 

Sector 1 nr. 81/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Lucrări refuncŃionalizare, 

supraînălŃare la Centrul MultifuncŃional Nazarcea din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1” rămân în vigoare şi se aplică întocmai. 
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 Art.  3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia 

Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 223/27.05.2009  
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 223/27.05.2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii „ Lucrări 

refuncŃionalizare, supraînălŃare la Centrul MultifuncŃional 

Nazarcea din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1” 

 
Nr. 
Crt.  

Obiectiv de investiŃii  Suma 
necesară, 

inclusiv T.V.A. 

Din care 
C+M, 

inclusiv 
T.V.A. 

1. „Lucrări refuncŃionalizare, 
supraînălŃare la Centrul 
MultifuncŃional Nazarcea 
din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 1” 

4.436,403 mii 
lei 

3.613,122 
mii lei 

Eşalonare investiŃie : 

Anul I 2009: 

INV 1.478,801 mii lei  

C+M 1.204,374 mii lei  

 

Anul II 2010: 

INV 2.957,602 mii lei 

C+M 2.408,748 mii lei 

Durată de execuŃie: 12 luni 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 ş 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 

2009 şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 Conform art. 19, alin. (1), pct. a) şi b) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi 

completată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite 

şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 



 487

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art.  81, alin. (2), 

lit. ‘’d’’ şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. – Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 în sumă de 1.510.387,81 mii 

lei s-a majorat cu suma de 139,00 mii lei devenind 1.510.526,81 

mii lei este structurat astfel: 

- Bugetul local este în sumă 1.205.638,15 mii lei conform anexei 

nr. 1; 

- Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

- Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 27.910,00 mii lei s-a majorat cu suma de 

139,00 mii lei devenind 28.049,00 mii lei  conform anexei nr. 3; 

- Bugetul creditelor interne este în valoare de 150.069,14 mii lei, 

conform anexei nr. 4; 

- Suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii, în valoare de 

103.811,52 mii lei conform, anexei nr. 5. 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti, în sumă de 1.510.526,81 mii 

lei astfel : 

- Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.205.638,15 mii lei  

- Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei  
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- Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare 28.049,00 mii lei; 

- Veniturile din credite interne sunt în valoare de 150.069,14 mii lei; 

- Suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii este de 

103.811,52 mii lei; 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al 

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.510.526,81 mii lei după 

cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.205.638,15 mii lei conform 

anexei nr 1.1 este structurat astfel : 

(1) 128.574,13 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap. 51.02, din 

care 70.572,82 mii lei cheltuieli curente, 58.367,13 mii lei 

cheltuieli de capital şi – 365,82 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexelor nr. 

1.1.1  ( 1.1.1.1 ; 1.1.1.2);  

(2) 35.848,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 

54.02, din care 34.721,41 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli de 

capital 1.157,00 mii lei şi – 30,41 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.2 

(1.1.2.1 ; 1.1.2.2); 

(3) 25.490,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi 

Împrumuturile cap 55.02 reprezintă cheltuieli curente, 

nerectificandu-se; 

(4) 704,25 mii lei pentru Apărare NaŃională cap. 60.02 din care 

698,07 mii lei cheltuieli curente şi 6,25 mii lei cheltuieli de capital 

şi -0.07 mii lei plati efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în 

anul curent , rectificandu-se conform anexei nr.1.1.3 (1.1.3.1); 
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(5) 59.193,10 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃa NaŃională 

cap. 61.02 din care 58.875,01 mii lei cheltuieli curente, 318,10 mii 

lei cheltuieli de capital şi – 0,01 mii lei plati efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr.1.1.4 

(1.1.4.1, 1.1.4.2); 

(6) 330.447,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din care: 

244.802,00 mii lei cheltuieli curente, 85.646,00 mii lei cheltuieli de 

capital şi –1,00 mii lei plati efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1, 

1.1.5.1.1, 1.1..1.2, 1.1.5.2, 1.1.5.2.1, 1.1.5.2.2, 1.1.5.2.3, 1.1.5.3, 

1.1.5.4); 

(7) 11.056,00 mii lei pentru Sănătate cap.66.02 din care cheltuieli 

curente 10.083,00 mii lei şi 973,00 mii lei cheltuieli de capital, 

conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1); 

(8) 127.992,07 mii lei pentru Cultura, recreere şi religie cap 67.02 

din care 115.947,99 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 

12.298,48 mii lei şi –254,40 mii lei plati efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.7 

(1.1.7.1); 

(9) 187.491,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 

68.02 din care  175.686,65 mii lei cheltuieli curente, 12.066,00 mii 

lei pentru cheltuieli de capital şi –261,65 mii lei plăŃi efectuate în 

anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 

1.1.8 (1.1.8.1, 1.1.8.2, 1.1.8.3, 1.1.8.4, 1.1.8.5, 1.1.8.6, 1.1.8.7, 

1.1.8.8) ; 

(10) 112.924,80 mii lei pentru cap 70.02 LocuinŃe Servicii şi 

Dezvoltare Publică, suma de 12.490,00 mii lei pentru rambursări 
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credite interne şi 100.434,80 mii lei cheltuieli de capital, 

rectificandu-se conform anexei nr.1.1.9 (1.1.9.1) ; 

(11) 104.797.50 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap 74.02 din 

care 104.797.50 mii lei cheltuieli curente, nerectificându-se;  

(12) 66.688,30 mii lei pentru Transporturi cap 84.02, din care 

66.632,49 mii lei cheltuieli curente, 55,85 mii lei cheltuieli de 

capital şi – 0,04 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, conform anexelor 1.1.10 (1.1.10.1); 

(13) 14.432,00 mii lei pentru Alte acŃiuni Economice cap 87.02, 

din care 14.432,00 mii lei cheltuieli curente, conform anexei 

1.1.11 (1.1.11.1) 

���� Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei, 

conform anexei nr. 2 (2.1, 2.1.1). 

���� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 28.049,00 mii lei se repartizează conform anexei nr. 3.1, 

astfel : 

(1) 415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi 

SiguranŃa NaŃională cap.61.10, nerectificându-se ; 

(2) 23.734,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.10, din care 

22.973,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 761,00 mii lei pentru 

cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei 3.1.1 (3.1.1.1, 

3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2; 3.1.1.2.3; 

3.1.1.3; 3.1.1.4); 

(3) 3.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Asigurări şi asistenŃa socială cap.68.10, rectificându-se conform 

anexei nr. 3.1.2 (3.1.2.1); 

(4) 900,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru AcŃiuni 

Economice cap.80.10, nerectificându-se. 
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� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2009 în sumă de 

150.069,14 mii lei este structurat conform anexei nr. 4.1, astfel  

1.) 41.736,22 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

AutorităŃi executive şi legislative cap.51.07, rectificandu-se 

conform anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; 

2.) 5.320,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

Spitale Generale cap.66.07, rectificandu-se conform anexei 

nr.4.1.2 (4.1.2.1); 

3.) 23.325,32 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

Cultura, recreere şi religie cap.67.07, rectificandu-se conform 

anexei nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; 

4) 31.708,24 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publica cap.70.07, rectificandu-se 

conform anexei nr. 4.1.4 (4.1.4.1, 4.1.4.2) ; 

5) 6.404,60 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

ProtecŃia mediului cap.74.07, rectificandu-se conform anexei nr. 

4.1.5 (4.1.5.1) ; 

6.) 41.574,76 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

Străzi cap.84.07, rectificandu-se conform anexei nr. 4.1.6 

(4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3). 

� Suma din fondul de rulment pentru investiŃii în valoare de 

103.811,52 mii lei, se rectifică conform anexei nr  5.1 astfel : 

1) 6.464,31 mii lei pentru AutorităŃi Publice Cap. 51.11, 

rectificandu-se conform anexei nr. 5.1.1 (5.1.1.1) ; 

2) 1.600,00 mii lei pentru Ordine Publică Cap. 61.11 

nerectificându-se ; 

(3) 7.752,95 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie Cap.67.11 

din care 540,81 mii lei pentru  ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, 



 492

zone verzi, baze sportive şi de agrement (PS1), 7.131,14 mii lei 

pentru Servicii religioase (PS1) şi 81,00 mii lei pentru Teatre, 

rectificandu-se conform anexei nr.5.1.2 (5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3) ; 

(4) 83.445,00 mi lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială Cap. 

68.11 rectificandu-se conform anexei nr. 5.1.3 (5.1.3.1) ; 

(5) 894,41 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – 

70.11 din care 746,41 mii lei Alimentare cu apă (PS1), 74,00 mii 

lei Iluminat Public (PS1) şi 74,00 mii lei Alimentare cu gaze în 

localităŃi (PS1) rectificându-se conform anexei nr. 5.1.4 (5.1.4.1, 

5.1.4.2, 5.1.4.3) ; 

6) 1.266,19 mii lei pentru ProtecŃia Mediului – Cap 74.11, conform 

anexei nr 5.1.5 (5.1.5.1); 

7) 2.388,66 mii lei pentru Străzi (PS1) – Cap.84.11, conform 

anexei nr 5.1.6 (5.1.6.1).  

 

 Art. 4. – Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 

537.450,27 mii lei conform anexei nr. 3 din care: 

- 272.972,61 mii lei – Buget local ; 

- 103.811,52 mii lei – Sumă alocată din fond de rulment pentru 

investiŃii ; 

- 150.069,14 mii lei  - sumă alocată pentru credite interne (BCR)  

- 761,00 mii lei - sumă alocată pentru instituŃiile finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii 

- 9.836,00 mii lei - sumă alocată din venituri proprii (AdministraŃia 

PieŃelor) ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1; 
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AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia CopiluluiSector 1, 

Complex MultifuncŃional Caraiman Sector 1, Cantina Centrala de 

Ajutor Social, DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitara Sector 1, 

DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar  

Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, serviciile interesate ale 

Primăriei Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 224/27.05.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului 

de achiziŃie publică nr. 322/22.05.2009 în vederea închirierii unui 

imobil (clădire şi teren) necesar funcŃionării DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi a clauzelor contractului 

de închiriere ce urmează a se încheia între DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi S.C. Practic S.A. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale  a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 39/26.02.2009 privind reorganizarea DirecŃiei 
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Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 465/27.11.2008 privind aprobarea Normelor 

interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii legale în 

vederea închirierii unui imobil (clădire şi teren) necesar 

funcŃionării DirecŃiei impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 łinând cont de adresa Primăriei Sectorului 1, emisă sub nr. 

3178/24.11.2008 şi înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 sub nr. 418052/24.11.2008; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1), 

coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Raportul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziŃie publică nr. 322/22.05.2009 în vederea 

închirierii unui imobil (clădire şi teren) necesar funcŃionării 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă clauzele contractului de închiriere ce 

urmează a se încheia între DirecŃia   Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 şi S.C. Practic S.A., conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 225/27.05.2009  
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr.225/27.05.2009 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

RAPORTUL PROCEDURII 

de atribuire a contractului de achiziŃie publică având ca obiect 

ÎNCHIRIERE IMOBIL cod CPV 70000000-1  

 Sursa de finanŃare: bugetul local  

 Normele interne pentru organizarea şi desfăşurarea 

procedurii legale în vederea închirierii unui imobil (clădire şi teren) 

necesar funcŃionarii D.G.I.T.L. Sector 1 au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu nr. 465/27.11.2008.  

 Modificările şi completările Normelor interne pentru 

organizarea şi desfăşurarea procedurii legale în vederea 

închirierii unui imobil (clădire şi teren) necesar funcŃionarii 

D.G.I.T.L. Sector 1 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 cu nr. 38/26.02.2009.  

 A fost publicat un anunŃ de intenŃie:      Nu  

 Comisia de negociere numită prin H.C.L. Sector 1 nr. 

38/26.02.2009, compusă din:  

Paul Olteanu                                                              membru 

Niculae Pupăza                                                         membru 

Marinela Adam                                                          membru 

Răzvan Iordan                                                           membru 

Florin Stanciu                                                            preşedinte 

Alexandru MăcăneaŃă Vamoş                                    membru 
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Carmen Bogdan                                                         membru 

a aplicat în perioada 30.03.2009 - 22.05.2009 procedura de 

negociere privind contractuI de închiriere a unui imobil.  

 Au fost publicate anunŃuri de organizare a procedurii de 

negociere cu proprietarii în cotidianul România Liberă, pe site-ul 

www.imobiliare.ro şi pe site-ul www.impozitelocale1.ro.  

 A fost depusă o singură ofertă: S.C. PRACTIC S.A nr. de 

înregistrare 262707/13.04.2009.  

 ŞedinŃa de deschidere a ofertei a fost consemnată în 

Procesul Verbal nr. 161/13.04.2009.  

 În urma vizionării imobilelor ofertate au fost consemnate în 

Procesul Verbal nr. 215/24.04.2009 toate constatările făcute în 

baza cerinŃelor din Caietul de Sarcini.  

 În Procesul Verbal de negociere nr. 229/28.04.2009 au fost 

formulate, punctual, solicitări privind reamenajarea spaŃiilor.  

 Punctul de vedere al S.C. PRACTIC S.A, asupra 

solicitărilor formulate de către D.G.I.T.L., a fost transmis prin 

adresa nr. 281321/06.05.2009 

 Definitivarea rundelor de negociere s-a realizat în data de 

20.05.2009 prin consemnarea tuturor aspectelor, tehnice, 

economice, contractuale, în Procesul verbal de negociere nr. 

319/20.05.2009.  

 La şedinŃa de negociere au fost stabilite următoarele :  

• În vederea determinării cu exactitate a suprafeŃei utile, S.C. 

PRACTIC SĂ va prezenta relevee.  

• Tariful unitar de 89,47 lei/mp.  
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• Durata de execuŃie a amenajărilor : 60 zile de la data semnării 

contractului de închiriere.  

• Clauzele contractuale negociate de comun acord, Ie prezentăm 

în formă finală, ca anexă la prezentul raport.  

 Văzând cele de mai sus, Comisia de negociere :  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 În conformitate cu art. 17 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 465/27.11.2008 privind aprobarea Normelor 

interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii legale în 

vederea închirierii unui imobil (cladire şi teren) necesar 

funcŃionarii D.G.I.T.L. Sector 1, modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 38/26.02.2009, 

încheierea contractului cu :  

 S.C. PRACTIC S.A. cu oferta financiară de: 89,47 lei/mp 

fără TVA (echivalentul a 21,06 euro/mp , 1 euro = 4,2484 lei 

valabil la data de 30.03.2009) la care se adaugă 17 lei/mp TVA, 

rezultând valoarea finală de 106,47 lei/mp,durata contractului 

este până la data de 31 decembrie 2009, cu prelungire anuală, 

până la încheierea perioadei de 3 ani. Prelungirea duratei de 

închiriere se face prin act adiŃional. Dacă niciuna din părŃi nu 

notifică, înainte de termenul de 31 decembrie 2009, rezilierea, 

contractuI se prelungeşte automat până la aprobarea bugetului 

anual al locatarului, implicit până la semnarea actului adiŃional. La 
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expirarea perioadei de 3 ani, prelungirea contractului este 

posibilă numai cu acordul expres al părŃilor, prin act adiŃional.  

 Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de 

atribuire, în conformitate cu art. 17 din Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 465/27.11.2008 privind aprobarea Normelor 

interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii legale în 

vederea închirierii unui imobil (clădire şi teren) necesar 

funcŃionarii D.G.I.T.L. Sector 1, modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 38/26.02.2009,  

într-un exemplar, astăzi 22.05.2009, la sediul autorităŃii 

contractante.  

 

COMISIA DE NEGOCIERE:  

Paul Olteanu 

Niculae Pupăza  

Marinela Adam  

Răzvan Iordan 

Florin Stanciu  

Alexandru MăcăneaŃă Vamos 

Carmen Bogdan  
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 225/27.05.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE  

nr. ................. din ................... 

1. PărŃi contractante 

Între 

autoritatea contractantă 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE IMPOZITE 

ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1, 

BUCUREŞTI 

adresa sediului PiaŃa Amzei nr. 13 , 

telefon/fax 021/311.91.10/06/31  fax: 

021/312.72.40, 

codul fiscal 12293095, 

cont trezorerie  RO78TREZ7012 4540 220X XXXX 

Trezorerie Sect.1 , 

reprezentată prin Dna IULIANA NICOLETA VĂDUVA, 

funcŃia Director General, 

în calitate de LOCATAR,  

şi  

Operator economic  S.C. PRACTIC S.A. 

adresa sediului Str. Ion Oteteleşanu nr. 2, Sector 1, 

Bucureşti 

telefon/fax 021.315.36.56 
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codul fiscal   RO 277451; J40/611/1990 

cont trezorerie  RO19TREZ7005070XXX002295 

Trezoreria Municipiului Bucureşti 

reprezentată prin Dna MIHAELA ZAMFIR, funcŃia 

Director General, în calitate de  

 

LOCATOR,  

a intervenit prezentul contract. 

 

 

2. DefiniŃii 

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi 

astfel: 

 a. contract - prezentul contract de închiriere, cu toate 

documentele şi orice alte acte care prin efectul legii sau prin 

voinŃa părŃilor exprimată în scris fac parte integrantă din contract; 

 b. locator şi locatar - părŃile contractante, astfel cum sunt 

acestea denumite în prezentul contract; 

locator - parte în contractul de închiriere care se obligă să 

transmită folosinŃa unui lucru, să presteze anumite servicii în 

schimbul unei chirii; 

locatar - parte în contractul de închiriere care beneficiază de 

folosinŃa unui lucru, de prestarea unor servicii sau de executarea 

unei lucrări în schimbul unei chirii; 

 c. forŃă majoră - un eveniment mai presus de controlul 

părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
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considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, 

inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustiva, ci enunŃiativa. Nu este considerat forŃa majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 

 e. zi - zi calendaristică;  

 f. an - 365 de zile; 

 

3. Obiectul  contractului 

3.1. Locatorul da în folosinŃă locatarului, pe o perioadă de 3 

ani, următoarele: spaŃiul, împreună cu utilităŃile aferente şi 

bunurile prevăzute în Caietul de Sarcini,  în suprafaŃa utilă de 

2.203,31 mp, terenul aferent şi  3 locuri de parcare, situate în 

Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr. 21 - 23.  

3.2. SpaŃiul închiriat va fi folosit pentru activitatea de colectare 

a impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a 

creanŃelor bugetare, constatarea şi verificarea materiei 

impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice 

şi juridice, soluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva 

actelor administrative, alte asemena activităŃi specifice 

domeniului de activitate al locatarului. 

3.3. Predarea-primirea spatiilor şi a  bunurilor este consemnata 

în procesul verbal semnat de ambele părŃi anexă la prezentul 

contract. 



 504

4. PreŃul contractului 

4.1.PărŃile au convenit ca locatarul să plătească în schimbul 

folosinŃei bunurilor o chirie de 197.130,14 lei /lună(fără TVA), 

echivalentul a  46.401,03 euro  (1 euro = 4,2484 lei la cursul BNR 

valabil la data de 30.03.2009), la care se adaugă  37. 454,73 

lei/lună  TVA , rezultând valoarea finală de 234.584,87 lei/lună.  

4.2. PreŃul chiriei include şi preŃul mentenanŃei clădirilor, precum 

şi preŃul pentru cele 3 locuri de parcare. 

4.3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi lucrătoare a 

lunii, pentru factură înregistrată până la data de 20 ale lunii, la 

registratură DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1. 

4.4. Plata chiriei se va face prin conturile de trezorerie ale 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi  

conturile din trezorerie ale LOCATORULUI menŃionate la pct.1.  

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata contractului de închiriere este până la data de 31 

decembrie 2009, cu prelungire anuală, până la încheierea 

perioadei prevăzută la pct. 3.1. 

5.2. Prelungirea duratei de închiriere se face prin act adiŃional. 

5.3. Dacă niciuna din părŃi nu notifica, înainte de termenul 

prevăzut la pct. 5.1. rezilierea, contractul se prelungeşte automat 

până la aprobarea bugetului anual al locatarului, implicit până la 

semnarea actului adiŃional. 

5.4. Contractul intra în vigoare la data predarii-primirii în folosinŃă 

a spaŃiului, conform pct. 3.3.  
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5.5. La expirarea perioadei de 3 ani, prelungirea contractului este 

posibilă numai cu acordul expres al părŃilor,  prin act adiŃional. 

 

6. Documentele contractului 

6.1.  Documentele prezentului contract sunt: 

a) procesul verbal de predare-primire a bunurilor ce reprezintă 

obiectul prezentului contract; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) caietul de sarcini. 

    

7. ObligaŃiile locatorului 

7.1. Să predea spaŃiile şi bunurile în folosinŃă, prevăzute la pct. 

3.1., conform caietului de sarcini, în termen de maxim 60 de zile 

de la data semnării prezentului contract, cu condiŃia obŃinerii 

avizelor de la organele competente, în timp util. 

7.2. Să menŃină spaŃiile şi bunurile date în folosinŃă în starea de a 

servi la întrebuinŃarea pentru care au fost închiriate; 

7.3. Să asigure mentenanŃa clădirilor, constând în : întreŃinerea 

curentă a tuturor instalaŃiilor de utilităŃi, reparaŃii curente, 

curăŃenie, monitorizare şi intervenŃie.  

7.4. Să asigure curăŃenia spatiilor interioare şi exterioare, astfel 

încât să fie asigurate condiŃii optime de igiena zilnică. 

7.5. Să asigure contractarea şi plata serviciilor de monitorizare şi 

intervenŃie la efracŃie, incendiu şi hold-up, urmând ca între locatar 

şi prestator să se încheie o convenŃie privind condiŃiile în care se 

prestează aceste servicii. 
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7.6. (1) - Să intervină în vederea efectuării  reparaŃiilor necesare 

pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului (reparaŃii 

curente, degradări provenind din uzul normal al lucrului sau 

cauzate fortuit, inclusiv viciile de construcŃie şi la părŃi comune ale 

imobilului folosite de mai mulŃi locatari) în termen de cel mult 24 

de ore de la semnalarea acestora de către locatar. 

 (2) Dacă execuŃia lucrărilor necesită încetarea activităŃii 

LOCATARULUI, acesta va fi scutit pe perioada executării 

lucrărilor de plată chiriei prevăzută la pct. 4.1. pentru perioada 

respectivă. 

7.7. Să se abŃină de la orice fapt personal, care ar avea drept 

consecinŃa tulburarea de fapt sau de drept a locatarului în 

folosinŃă bunurilor, astfel cum sunt descrise la pct. 3.3.. 

7.8. Să răspundă pentru evicŃiune şi viciile ascunse ale bunului 

care îi împiedica întrebuinŃarea. Dacă din aceste vicii şi defecte 

deriva pentru locatar o daună oarecare, locatorul este dator de a-l 

despăgubi. 

7.9. În cazul în care locatorul vinde bunurile ce constituie obiectul 

prezentului contract, acesta trebuie să prevadă în contractul de 

vânzare-cumpărare respectarea de către cumpărător a 

prezentului contract . 

 

8. ObligaŃiile locatarului 

8.1. Să plătească chiria la termenul stabilit  la pct. 4.1.; 

8.2. Să folosească pe perioada contractului de închiriere bunurile 

care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de 
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buna-credinŃă, purtând răspunderea pentru toate pagubele 

produse din culpă sa; 

8.3. Să restituie la expirarea duratei contractului bunurile care fac 

obiectul prezentului contract în starea funcŃională, stare 

consemnata în procesul-verbal de predare-primire; 

8.4. În cazul în care în timpul folosinŃei apar defecŃiuni tehnice din 

vina locatarului, locatorul este îndreptăŃit să pretindă şi să i se 

plătească justa valoare a reparaŃiilor; 

8.6. UtilităŃile consumate sunt în sarcina LOCATARULUI, 

începând cu data predarii-primirii prevăzută la pct. 3.3., pentru 

care acesta va  încheia contracte individuale. 

 

9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaŃiilor  

9.1. În cazul în care, din vină să exclusiva, locatorul nu reuşeşte 

să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate la pct. 7.4 şi 7.5 atunci 

locatarul are dreptul să ceară ca penalităŃi scăderea din preŃul 

chiriei lunii corespunzătoare o sumă în valoare de 424,84 lei fără 

TVA pe zi de întârziere  din preŃul acesteia (echivalentul a 100 

euro fără TVA, 1 euro = 4,2484 lei), de la data primirii de către 

locator a notificării emise de locatar.  

9.2. În cazul în care, din vină să exclusiva, locatorul nu reuşeşte 

să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate la pct. 7.6, atunci locatarul 

are dreptul să ceară scăderea cuantumului chiriei aferente 

suprafeŃei nefolosite. Suma ce trebuie scăzută se calculează în 

funcŃie de suprafaŃa nefolosită şi de timpul de neutilizare a 

spaŃiului respectiv. 
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9.3. În cazul în care, neîndeplinirea obligaŃiilor locatorului 

determina oprirea activităŃii de încasare, locatarul are dreptul la o 

compensaŃie în suma egală cu încasările previzionate pentru 

perioada respectivă. 

9.4. În cazul în care locatarul nu îşi onorează obligaŃiile în termen 

de 28 de zile de la expirarea datei de 30-31ale lunii, atunci 

acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă 

echivalentă cu o cotă de 0,10% pe zi de întârziere din plata 

neefectuată  până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. 

9.5. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de 

către una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii 

lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără 

intervenŃia instanŃelor de judecată şi de a pretinde plata de daune 

interese.  

 

10. Actualizarea preŃului contractului  

10.1. Pentru folosinŃa bunurilor, chiria datorată de locatar 

locatorului este cea declarata la pct. 4.1., pentru anul 2009.  

10.2.  Actualizarea preŃului se face prin act adiŃional, la începutul 

fiecărui an fiscal, după aprobarea bugetului locatarului, în funcŃie 

de valoarea cursului euro, stabilit de B.N.R.,  valabil la data 

semnării acestuia. 

10.3. PreŃul contractului nu poate face obiectul unei renegocieri 

intre părŃi, nu poate fi majorat/actualizat în alte condiŃii decât cele 

prevăzute la pct. 10.2. 
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11. Încetarea contractului 

11.1. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în 

următoarele situaŃii: 

a) prin acordul scris al părŃilor, înainte de termenul stabilit prin 

contract, în baza unor motive temeinic justificate, cu condiŃia 

înştiinŃării în scris cu cel puŃin 60 de zile înainte de data 

renunŃării; 

b) la expirarea termenului; 

c) prin desfiinŃarea titlului proprietarului/lor;  

d) prin pieirea bunurilor închiriate; 

e) prin rezilerea contractului pentru cauza de neexecutare; 

11.2. Rezilierea contractului îşi va produce efectele de drept în 

termen de 30 de zile de la notificarea părŃii în culpă asupra 

intenŃiei de reziliere, dacă în acest termen partea în culpă nu îşi 

îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract. 

11.3. (1) În cazul în care locatarul este notificat, de oricine este în 

drept să o facă, cu privire la necesitatea încetării contractului, 

acesta va notifica locatorul în maxim 1 zi. 

 (2) În acest caz, locatarul are obligaŃia de a plăti partea din 

contract îndeplinită până la data predării spaŃiului către locator. 

 

12. ForŃă majoră  

12.1. ForŃă majoră este constatata de o autoritate competentă.  

12.2. ForŃă majoră exonerează părŃile contractante de 

îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acŃionează.  
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12.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de 

acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.  

12.4. Partea contractanta care invoca forŃa majoră are obligaŃia 

de a notifica celeilalte părŃi, în 48 ore, de la producerea forŃei 

majore şi în mod complet, intervenŃia acesteia şi să ia orice 

măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.  

12.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va 

acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără nicio notificare prealabilă, fără 

intervenŃia instanŃelor judecătoreşti şi fără că vreuna dintre părŃi 

să poată pretindă celeilalte daune interese.  

 

13. Comunicări  

13.1. (1) Orice comunicare dintre părŃi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, astfel: 

pentru locator: Str. Franceza nr. 2 - 4 Sector 3 Bucureşti, tel: 

021.315.58.60, fax: 021.312.50.48; pentru locatar: Str. Biserica 

Amzei nr. 21 - 23, tel: 021.311.91.10/06/31, fax: 021.312.72.40. 

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în 

momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  

13.2. Comunicările intre părŃi se pot face şi prin telefon, 

telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a 

primirii comunicării.  
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14. Clauze finale 

14.1. Prezentul contract, împreună cu documentele sale care fac 

parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinŃa părŃilor şi 

înlătura orice altă înŃelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

14.2. În cazul în care părŃile îşi încălca obligaŃiile lor, 

neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului 

de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 

obligaŃiei respective nu înseamnă că ea a renunŃat la acest drept.  

14.3. Locatorul şi locatarul vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere 

sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului.  

14.4. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 

locatorul şi locatarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a 

României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.  

 

PărŃile au înŃeles să încheie astăzi, ………….., prezentul contract 

în două exemplare , a câte 4 file, câte unul pentru fiecare parte.  
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