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CAPITOLUL 1  

 

POLITICA PRIVIND ACTIVITATEA  DE INVESTIŢII ,  URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI MANAGEMENT PROIECTE ŞI FINANŢĂRI EXTERNE 

 

1.1 La nivelul Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii au fost 

stabilite următoarele domenii de activitate: 

 

1.1.1 Realizarea lucrărilor de consolidare la blocurile de locuinţe în baza  programelor  

anuale  aprobate  prin Hotărâri de Guvern şi alte clădiri; 

 

Descrierea Programului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente în baza Ordonanţei Guvernului nr.20/1994. 

În vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, Primăria Municipiului 

Bucureşti a acţionat, începând cu anul 1992, în aria de competenţă ce îi revine, pentru 

expertizarea tehnică a clădirilor existente, precum şi pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de 

consolidare a clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic, cu respectarea H.G.nr.709/10.10.1991, 

a O.G. nr.20/1994, cu toate modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor de 

aplicare a acestei ordonanţe, aprobată prin H.G.nr. 1364/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 În Municipiul Bucureşti au fost expertizate până la această dată, un număr de 2578 de 

clădiri, din care au fost consolidate 79 imobile, un număr de 176 imobile încadrate în clasa I de 

risc seismic cu pericol public iminent în caz de cutremur, iar un număr de 173 de clădiri nu 

prezintă pericol public deoarece potrivit prevederilor O.G. nr.20/1994, republicată, nu au spaţii cu 

altă destinaţie decât locuinţă, sau sunt cu regim de înâlţime sub P+3 etaje şi cu mai puţin de 10 

apartamente. Clasa I de risc seismic încadrează clădirile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremure 

mai mari decât cel de proiectare. 

 Pentru aceste clădiri, Municipalitatea a notificat asociaţiile de proprietari cu privire la 

obligaţiile legale ce le revin pentru reducerea riscului seismic, precum şi cu privire la asumarea 

riscului şi răspunderii pentru efectele potenţiale ale seismelor. Totodată, au fost transmise re-

notificări la asociaţiile care nu au răspuns atenţionărilor iniţiale.  
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Ca urmare a acestor notificări, pentru un număr de 62 de clădiri dintre clădirile 

expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de  risc  seismic,  cu  pericol  public,  sunt   depuse 

documentele legale de către asociaţiile de proprietari, imobile incluse în Programul de acţiuni pe 

anul 2016 aprobat prin H.G. nr.217/2016, şi sunt în diferite faze de proiectare sau execuţie, 

respectiv: 

~ PROIECTARE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ~ 

- 5 proiecte de intervenţie care au fost finalizate: 

 Str.Spătarului nr.36, sector 2; 

 Str.Franceză nr.30, sector 3; 

 Str.Blănari nr.2, sector 3; 

 Str.Blănari nr.8, sector 3; 

 Str.Blănari nr.10, sector 3; 

-  4 proiecte de intervenţie în curs de elaborare, pe diferite faze de proiectare: 

  

 Calea Victoriei nr.95, sector 1 (DALI - în curs de finalizare); 

 Str.Nicolae Iorga nr.22, sector 1(DALI - în curs de finalizare); 

 Calea Victoriei nr.31, Simplon, sector 1 (PT+DE - în curs de finalizare); 

 Str.Blănari nr.9, sector 3 (DALI – finalizat). 

 

~ EXECUŢIE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ~ 

-  2 şantiere deschise: 

 Consolidare imobil situat în Str.Ion Câmpineanu nr.9, sector 1; 

 Consolidare imobil situat în Str.Ştefan Luchian nr.12C, sector 2; 

Consolidare imobil situat în B.dul Schitu Măgureanu nr.19, sector 1 – are în prezent 

lucrările de execuţie suspendate, deoarece pe parcursul execuţiei lucrărilor de consolidare, 

asociaţia de proprietari a solicitat Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, clasarea clădirii 

ca monument istoric fără anunţarea în prealabil a Primăriei Municipiului Bucureşti şi a 

constructorului, fapt ce a condus la modificarea proiectului şi implicit la necesitatea emiterii unei 

noi autorizaţii de construire specifică monumentelor istorice a cărei obţinere intră în atribuţiile 

proprietarilor. Reînceperea lucrărilor de execuţie este condiţionată de refacerea proiectului de 

către asociaţia de proprietari, după obţinerea unei noi autorizaţii de construire pentru restul de 

executat. Din punct de vedere al structurii de rezistenţă, lucrarea este realizată în proporţie de 
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100%, restul lucrărilor de executat fiind lucrări de finisaje interioare, faţadă şi instalaţii, acestea 

fiind realizate în procent de 80%. 

 

 

 

 

~ OBIECTIVE ÎN CONTINUARE ~ 

 

În cursul anului 2016 s-au desfăşurat  lucările de consolidare pentru 2 imobile de 

locuinţe, după cum urmează: 

 Imobilul situat în Str. Ion Câmpineanu nr.9, sector 1 

Lucrările de consolidare se desfăşoară în baza Contractului de execuţie lucrări 

nr.8578/12.02.2010, executant fiind S.C .T.C.IND.ARGEŞ SRL. Ordinul de începere a fost dat cu 

07.03.2011, dar atacarea lucrărilor nu a fost posibilă întrucât locatarii din imobil s-au mutat cu 

întârziere în locuinţele de necesitate şi au semnat cu întârziere contractele de închiriere şi de 

finanţare.  

Această situaţie a fost generată şi de o parte a proprietarilor de SAD-uri care au semnat, cu 

întârzieri de luni de zile, contractele de finanţare cu constructorul, conform O.G. nr.20/1994, 

modificată şi completată ulterior. Întârzierile se datorează şi unei colaborări dificile cu unii 

proprietari care nu au permis accesul în apartamente, precum şi a unora care au solicitat 

modificări de proiect în apartamentele proprii.  

Lucrările au fost reluate în iunie 2012, însă acestea au fost întrerupte pentru revizuirea 

proiectului de execuţie în vederea aducerii la nivelul cerinţelor normativului de P100-3/2008 -

codul de proiectare seismică, care a suferit modificări şi în anul 2013 şi stabilirea cantităţilor 

suplimentare de lucrări apărute pe parcursul desfăşurării execuţiei. În prezent a fost încheiat un 

nou contract pentru finalizarea lucrărilor de execuţie, respectiv Contractul nr.272/15.06.2016. 

Din data de 29.09.2016, lucrările de execuţie aferente Contractului nr.272/2016 sunt 

sistate, în prezent, fiind în curs semnarea unui act adiţional pentru continuarea lucrărilor şi 

stabilirea unui nou termen de finalizare (9 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor). 

La acest imobil lucrările sunt executate în procent de 38%. 

 

 Imobilul situat în Str. Ştefan Luchian nr.12C, sector 2 
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Lucrările de consolidare se desfăşoară în baza Contractului de execuţie lucrări nr.4/11.01.2011, 

executant fiind S.C. SCIT IMPEX S.R.L. Ordinul de începere a fost dat cu adresa 

nr.3056/02.12.2013, însă acesta a fost anulat din cauza prezenţei unor locatari în imobil care au 

refuzat să elibereze apartamentele. Lucrările au reînceput, însă s-au desfăşurat cu dificultate.  

Constatarea unor deficienţe ale structurii de rezistenţă a imobilului, care nu au putut fi 

prevăzute în proiectul tehnic iniţial, a condus la necesitatea revizuirii acestuia şi la stabilirea, 

din punct de vedere cantitativ şi valoric, a lucrărilor suplimentare necesare.  În acest sens, 

lucrările au fost sistate începând cu 24.07.2015. În prezent, urmează să se încheie un act 

adiţional la contractul de execuţie şi stabilirea unui nou termen de finalizare a lucrării. La acest 

imobil lucrările sunt executate în procent de 26%. 

 

~ OBIECTIVE SUSPENDATE ~ 

 

În prezent 8 imobile au contracte de execuţie semnate, dar din diferite motive (dificultăţi 

în relaţia cu o parte a proprietarilor şi cu proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul 

imobilelor), lucrările de execuţie au fost suspendate, respectiv : 

 

 B.dul Schitu Măgureanu nr.19, sector 1; 

 Str.Ion Brezoianu nr.38, sector 1, 

 Calea Moşilor nr.96, sector 2; 

 Intr.Victor Eftimiu nr.9, sector 1; 

 Str.Armenească nr.28, 28A şi Semilunei nr.8; 

 Str.Boteanu 3A+3B, sector 1. 

 

             Pentru obiectivul de investiţii „Consolidare imobil Str.I.C.Brătianu nr.5,   sector 3”  a 

avut loc recepţia finală, încheindu-se Proces-Verbal de recepţie finală nr.861/24.02.2016, imobil 

finalizat cu Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   nr.170/23.01.2014. 

Menţionăm că documentaţia şi documentele necesare demarării procedurilor de achiziţie 

publică privind atribuirea contractelor de proiectare şi a contractelor de execuţie a lucrărilor de 
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intervenţie/consolidare pentru imobilele la care s-au semnat Convenţiile Civile privind stabilirea 

autorităţii contractante şi a surselor de finanţare (respectiv, imobilele situate în Str.Speranţei 

nr.24, sector 2, Str.Ştirbei Vodă nr.20, sector 1, B.dul Mihail Kogălniceanu nr.30, sector 5,  

Str.Blănari nr.2, sector 3, Str.Blănari nr.8, sector 3 şi Str.Blănari nr.10, sector 3) au fost 

elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare dar, urmare abrogării acesteia şi a 

intrării în vigoare a Legii nr.98/23.05.2016 privind achiziţiile publice, procedurile de achiziţie 

publică nu au mai putut fi continuate. 

             Având în vedere că în data de 24.11.2016 a fost aprobată HCGMB nr.368/24.11.2016 

privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic şi, implicit, desfiinţarea Serviciului Consolidări din cadrul Direcţiei Investiţii, iar la 

data comunicării acesteia, respectiv 13.12.2016 (urmare obţinerii avizului favorabil al Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti), 

H.C.G.M.B. nr.368/24.11.2016 a intrat în vigoare, procedurile de achiziţie publică blocate din 

cauza modificărilor legislative în domeniu nu au mai putut fi reluate. 

 

1.1.2 Realizarea obiectivelor  de investiţii în continuare, noi şi reabilitări; 

 

 ~ OBIECTIVE  ÎN CONTINUARE ~ 

 

 

 Modernizarea şi reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Bucureşti din B.dul Regina 

Elisabeta nr. 47, sector 5; 

 

Clădirea situată în Bulevardul Regina Elisabeta nr.47, sector 5 – Sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti este monument de arhitectură, înscrisă la poziţia 969 cu numărul B II m A 

-18688 în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti.  

Având în vedere că imobilul este declarat Monument Istoric de Arhitectură, în prima fază 

a fost consolidată infrastructura clădirii prin alegerea soluţiei de consolidare „metoda izolării 

bazei”. Astfel, s-a putut păstra configuraţia arhitecturală iniţială privind plastica faţadelor şi 

volumetria clădirii, deoarece nu s-au schimbat dimensiunile elementelor structurale. Lucrările de 

arhitectură au fost realizate  în conformitate cu cerinţele specifice formulate prin proiectele de 

restaurare în zonele istorice protejate ale imobilului. 
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           În anul 2016, a avut loc recepţia finală a obiectivului „Consolidarea imobilului din B.dul 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, sediul Primăriei Municipiului Bucureşti”, încheindu-se 

Proces-Verbal de recepţie finală nr.2591/03.08.2016 pentru Contractul de execuţie a lucrărilor 

nr.89/30.06.2010 şi Proces-Verbal de recepţie finală nr.2590/03.08.2016 pentru Contractul de 

execuţie a lucrărilor nr.409/29.08.2013 

Prin HCGMB nr.125/27.04.2013 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici – studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «Modernizarea şi reabilitarea imobilului situat în  

B.dul  Regina Elisabeta   nr. 47» - etapa a doua.  

Aceasta presupune efectuarea lucrărilor de consolidare, reabilitare/refuncţionalizare, 

recompartimentare şi restaurare a suprastructurii imobilului, în paralel cu finalizarea/efectuarea 

lucrărilor de consolidare a suprastructurii.  

Pe parcursul anului 2016 au continuat lucrările în baza Contractului de proiectare şi 

execuţie nr.246/29.05.2014, executant şi proiectant - Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCŢII 

S.R.L. - S.C. DESIGN UNIT S.R.L. - S.C. SHOWDOWN DESIGN S.R.L, lider al asocierii 

fiind, S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L., conform proiectului de execuţie şi anume: 

învelitoarea clădirii din ţiglă şi structura şarpantă; au fost realizate finisaje la interior (lambriuri, 

pardoseli, pereţi interiori, prize, întrerupătoare, lifturi, scări de acces); faţadele clădirii. 

Elementele structurale degradate au fost înlocuite. Cupola metalică situată deasupra holului 

central a fost reabilitată, iar părţile deteriorate au fost înlocuite. Au fost înlocuite ascensoarele 

vechi şi au fost montate alte două ascensoare noi, centrala termică, instalaţiile existente. Clădirea 

a fost dotată cu sisteme de detecţie şi avertizare incendiu, sistem de supraveghere, monitorizare şi 

dispecerizare, sistem de reţea voce-date (telefonie – internet), sistem distribuţie programe TV-

CATV şi altele.  

Valoarea contractului este de 98.280.635,23 lei inclusiv TVA. 
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Necesitatea realizării unor lucrări suplimentare la: structură, descoperite în urma 

decopertărilor la pardoseli, pereţi şi tavane şi adaptarea unor soluţii de suprabetonare la condiţiile 

din teren; la instalaţiile sanitare la demisol; lucrări suplimentare neprevăzute la structură; 

adaptarea ascensoarelor la standardele internaţionale de securitate şi confort; includerea unor 

iluminatoare noi, relevate după decopertări; reproiectarea sălilor speciale; proiectarea, 

recertificarea şi execuţia unor spaţii dedicate arhivei, inclusiv sala de cercetare şi informare, etc, 

au condus la nerespectarea termenului de finalizare a obiectivului, respectiv 31.08.2016. 

Totodată, s-a continuat executarea lucrărilor de edificare a unei infrastructuri desfăşurate 

pe trei niveluri, cu funcţiunea de parcaj subteran şi spatii tehnice anexe. Această infrastructură a 

fost edificată în spaţiul curţii interioare a imobilului.  

Accesele în clădire au fost menţinute cele existente: din B.dul Regina Elisabeta, Str.Elie 

Radu şi Str.Anghel Saligny, precum şi cele din curtea interioară.  

Serviciile de consultanţă au fost asigurate în baza Contractului de prestări servicii 

nr.397/08.09.2014, încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi S.C. European 

Business Consult S.R.L. , valoarea contractului fiind de 420.000 lei fără TVA. 

            La finalul lunii decembrie 2016, s-a desfăşurat mutarea personalului Primăriei 

Municipiului Bucureşti din sediul din Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6. Astfel, începând 

cu data de 28.12.2016, sediul aparatului de specialitate al Primarului General şi al membrilor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti este în B.dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 
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 În prezent, este în pregătire realizarea 

recepţiei la terminarea lucrărilor aferente 

obiectivului. Comisia de recepţie a fost 

constutuită prin Dispoziţia Primarului General 

nr.98/20.01.2017. 

 

 

 Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol situat în  B.bul Basarabia 

nr. 35, sector 2; 

 

Pentru a răspunde unei necesităţi stringente de amenajări sportive publice, Municipiul 

Bucureşti îşi propune refacerea şi modernizarea actualului patinoar Mihail Flamaropol şi 

realizarea unui patinoar modern pentru sporturi pe gheaţă, dotat şi echipat la standarde înalte de 

calitate şi integrarea sa, atât în circuitele competiţionale internaţionale, cât şi într-un circuit 

sportiv public permanent. În scopul integrării armonioase în parc, se are în vedere amenajarea 

unui acoperiş verde al construcţiei şi accesul publicului, permiţând astfel, o privelişte panoramică 

asupra ansamblului. 

Patinoarul va 

avea o suprafaţă 

desfăşurată de 

aproximativ 9500 mp, cu 

o capacitate de 3100 

locuri, inclusiv VIP. De 

asemenea, acoperişul 

viitorului patinoar va fi 

pietonal, sub formă de 

relief artificial orientat 

spre lacul din imediata 
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vecinătate. Pe teren se va asigura şi o zonă de parcare în aer liber pentru aproximativ  82 

autoturisme.  

Capacităţile obiectivului sunt:  

- Locuri patinoar: 3.100, inclusiv VIP; 

- Locuri parcare: 77 public/31 sportivi şi VIP; 

- Centru Spa: 1.200 clienţi/zi. 

 

Pentru acest obiectiv, s-a încheiat Contractul de prestări servicii de consultanţă pentru 

execuţia obiectivului nr.156/27.04.2015, consultant fiind LOUIS BERGER SAS şi Contract de 

lucrări nr.277/17.06.2015, executant şi proiectant, Asocierea SC UTI GRUP S.A.- Astaldi Spa 

(lider de asociere S.C. UTI GRUP S.A.).  

Valoarea contractului de execuţie este de 121.066 mii lei, cu o durată de 24 de luni la 

care se adaugă o perioadă de 12 luni pentru asigurarea serviciilor tehnice de operare şi 

mentenanţă.  

 

Ca urmare a obţinerii de la Primăria Sectorului 2 a Autorizaţiei de demolare 

nr.94/7/”B”/09.03.2016, a fost finalizată demolarea corpurilor C1, C2, C4, C5, C6 şi C7 ale 

fostului patinoar. Corpul C3 nu a fost demolat deoarece peste acesta se află conducta RADET în 

stare de funcţionare. S-a solicitat şi obţinut din partea RADET, sprijin în vederea protejării 

conductei, pentru a putea fi demolat şi corpul C3. 

În luna aprilie 2016 a fost obţinut un nou certificat de urbanism care prevedea elaborarea 

unei documentaţii PUD, vechiul certificat de urbanism conţinând anumite date neclare. 

Documentaţia PUD a fost elaborată şi vizată de către Primăria Sectorului 2. 

A fost obţinută de la Primăria sectorului 2 şi Autorizaţia de construire 

nr.672/48”B”/21.11.2016. 

În data de 14.11.2016, proiectul tehnic (împreună cu detaliile de execuţie) a fost elaborat 

şi predat consultantului în vederea verificării. Acesta a întocmit raportul de verificare pe care  l-a 

transmis Primăriei Municipiului Bucureşti.  

 Documentaţia a fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al P.M.B. eliberându-se 

Avizul C.T.E. nr.95/07.12.2016. cu obiecţiuni, a căror rezolvare rămâne în sarcina consultantului. 

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 09.01.2017. 

Începerea lucrărilor de execuţie a fost anunţată Inspectoratului de Stat în Construcţii şi 

Primăriei Sectorului 2. 
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 În prezent, lucrările sunt executate în procent de 5%. Lucrările au fost reluate în luna 

aprilie 2017. 

 Sală Multifuncţională Complex Sportiv„Lia Manoliu”B.dul Basarabia nr.37-39, sector 

2; 

Propunerea de investiţie constă în construirea unei arene multifuncţionale la nivelul 

standardelor internaţionale contemporane, pe un teren aflat în proprietatea Municipiului 

Bucureşti, având suprafaţa de 4,5 ha, din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu. Sala 

multifuncţională va avea o capacitate de minim 12 000 locuri.  

Interesul principal în realizarea acestui proiect constă în organizarea de Campionate 

internaţionale, europene şi mondiale, pentru diferite discipline sportive, precum gimnastică, 

handbal, baschet, volei, tenis, fotbal de sală, badminton, tenis de masă, dresură de cai, echitaţie, 

sport BMX, supercross, tir, atletism, escaladă, dans sportiv, scrimă, lupte, judo şi diverse sporturi 

de luptă, haltere, sărituri la trambulină, etc., sporirea numărului de spectacole şi concerte oferite 

de celebrităţi de mare anvergură, îmbunătăţirea condiţiilor în domeniul ospitalităţii corporatiste şi 

a sponsorizărilor. 

 

 

Noua arenă multifuncţională va deschide drumul spre o categorie cu totul nouă de 

evenimente, Bucureştiul fiind bine reprezentat în calendarul manifestărilor sportive, totodată, 

ocupând o poziţie consacrată în domeniul divertismentului, în ceea ce priveşte oportunităţile 

oferite în vederea organizării de concerte şi turnee.  

Beneficii şi valorificare în interesul municipiului Bucureşti: 

• Dotările cele mai moderne, vor asigura rentabilitatea organizării de evenimente de mare 

anvergură, în domeniul sportiv, divertisment precum şi în cel al afacerilor. Datorită unui solid 
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concept organizatoric şi gastronomic, arena multifuncţională Bucureşti va deveni unul din 

punctele de referinţă ale Bucureştiului, în domeniul sportului şi al evenimentelor culturale pe plan 

internaţional; 

• Noua arenă este menită să completeze oferta de locaţii disponibile pentru organizarea de 

evenimente, respectiv, arena va asigura Municipiului Bucureşti o poziţie de lider în acest sector; 

• Coordonarea candidaturilor pentru organizarea manifestărilor sportive internaţionale – noua 

arenă multifucţională va deschide drumul spre o categorie cu totul nouă de evenimente; 

• Bucureştiul va fi mult mai bine reprezentat în calendarele manifestărilor sportive, ocupând 

totodată, o poziţie consacrată în domeniul divertismentului, în ceea ce priveşte oportunităţile 

oferite în vederea organizării de concerte şi turnee; 

• Atenţia acordată de mass-media naţională şi internaţională va constitui un avantaj din punct de 

vedere al imaginii şi relaţiilor publice; 

• Prin realizarea unei arene noi şi moderne, atractivitatea Bucureştiului, ca locaţie preferată pentru 

organizarea de evenimente, va cunoaşte o dezvoltare permanentă, din punct de vedere turistic, 

economic, sportiv şi cultural, iar imaginea oraşului va cunoaşte o consacrare pe termen lung; 

• Pornind de la premisa organizării unui număr mediu de cca. 100 evenimente, cu un public mediu 

de cca. 8.500 spectatori, se poate estima în scurt timp, un număr total de vizitatori de cca. 850.000 

de persoane pe an; 

• Succesul comercial al arenei va fi susţinut, de asemenea, prin valorificarea mediatică, cu ţintă 

asupra suprafeţelor exterioare ale arenei, precum şi structura completă destinată valorificării 

mediatice eficiente a interiorului arenei, prin intermediul suprafeţelor publicitare. 

Valoarea totala a investitiei este de 371.931 mii lei exclusiv TVA, durata de execuţie 

fiind de 24 de luni.  

Procedura de achiziţie publică pentru proiectarea si execuţia lucrărilor a fost demarată în 

anul 2014. Din cauza contestării succesive a rezultatului procedurii la Consiliul Naţional pentru 

Soluţionarea Contestaţiilor şi ulterior, la Curtea de Apel Bucureşti, de către cei doi ofertanţi 

interesaţi în realizarea proiectului (Asocierea Astaldi Spa - Euro Construct Trading 98 SA şi 

Asocierea SC Strabag SRL – Aecom INGENIERIA SRL – Comnord SA), selecţia constructorului 

pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor a fost întârziată. Atât CNSC, cât şi Curtea de Apel s-au 

pronunţat prin decizii. Cei doi ofertanţi au contestat alternativ decizia autorităţii contractante de 

atribuire a contractului. 
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Prin Decizia nr.2158/13.04.2016 (decizie definitivă), instanţa de judecată obligă 

autoritatea contractantă la reevaluarea pe baze egale a conformităţii ambelor oferte din 

perspectiva amplasării în spaţiu a funcţionalităţilor (magazine, birou securitate).  

În data de 05.08.2016, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, comisia de evaluarea a 

procedat la reanalizarea ofertelor, ca urmare a Deciziei civile nr.2158/13.04.2016. 

După solicitarea unor clarificări şi a unor precizări Asocierii S.C. Strabag S.R.L. – Aecom 

Ingineria S.R.L. – Comnord S.A., comisia de evaluare  a desemnat câştigătoare oferta Asocierii 

Astaldi Spa - Euro Construct Trading 98 SA. 

A fost transmis Raportul procedurii de achiziţie publică către Direcţia Proceduri Achiziţii, 

în prezent, aflându-se în perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

 

 Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Teatrului Evreiesc de Stat 

Clădirea Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti a fost realizată în ultima parte a secolului 

al XIX – lea. Începând cu anul 1948 Teatrul Evreiesc de Stat devine instituţie de stat, iar în anii 

1954-1955 clădirea a fost renovată în forma care s-a păstrat până astăzi.  Imobilul se regăseşte 

în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti – cod B-II-m-B-18077, cu titulatura 

Casa sfârşit de secol XIX. 

Cu o formă neregulată 

trapezoidală în plan, clădirea 

are regim de înălţime 

S+P+3+M şi o arie construit 

desfăşurată de 4260,71 mp. 

  

Sala de spectacole are 

aproape 300 de locuri, 

instalaţie de sunet şi de 

climatizare, instalaţie de 

traducere simultană la cască, fiind folosită şi ca sală de conferinţe şi simpozioane. Clădirea, pe 

lângă sala de spectacole, cuprinde foyere, spaţii pentru birouri, spaţii de depozitare, grupuri 

sanitare etc.  

 

Clădirea realizată în urmă cu 100 ani, dar completată şi dezvoltată în etape, a fost renovată 

între anii 1950 – 1952. 
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Pe parcursul anului 2016 au continuat lucrările de execuţie la imobil, în baza Contractului 

de execuţie lucrări nr.549/11.11.2014, încheiat cu executantul S.C. SCIT-IMPEX S.R.L. Din 

cauza apariţiei de lucrări suplimentare la structura, arhitectura şi instalaţiile clădirii, a fost încheiat 

Actul Adiţional nr.1/277/22.06.2016, valoarea contractului devenind 13.817 812 lei. 

Lucrările au constat în intervenţiii la pereţi (consolidare, finisaje), intervenţii la tavane, 

pardoseli, scări, intervenţii la tâmplării, mobilier, intervenţii exterioare, refacere instalaţii electrice 

şi HVAC. Structura clădirii prezenta exces de umiditate la fundaţii şi parţial la subsol, degradări 

la unele elemente verticale din beton armat, fisuri pronunţate în placa planşeului peste scenă, care 

datorită infiltraţiei apelor pluviale, prin învelitoare, au generat coroziunea armăturilor şi altele. 

Partea de arhitectură prezenta degradări şi deficienţe la trotuarele de protecţie cu tasări 

necontrolate, contrapante, rostul deschis la clădire, zone de staţionare ape, fisuri şi ruperi; scările 

de acces aveau tasări, deformări şi ruperi, faţade cu zone desprinse de suport, burduşiri, fisuri şi 

elemente ornamentale lipsă, tâmplăria, cu elemente de protecţie (lăcrimare) lipsă şi deformări din 

cauza umidităţii, învelitoarea cu zone degradate care permiteau infiltraţii ce au determinat 

fisurarea stratului de protecţie a armăturii planşeelor (în special în zona centrală), elementele 

terminale ale învelitorilor, cu piese lipsă sau perforate de coroziune, care permit infiltraţii pe 

faţade şi degradarea profilelor de cornişă în special.  

Instalaţiile interioare erau degradate, cu intervenţii la remediere evidente, cu armături şi 

robinetărie aproape 

nefuncţionale. Pardoselile de 

toate tipurile erau degradate 

datorită vechimii, mai ales în 

zonele intens circulate. De 

asemenea, erau evidente 

degradările tâmplăriei exterioare 

şi interioare, precum şi a 

feroneriei. 

 

Toate aceste probleme au fost remediate. 

 

Lucrările au fost finalizate, având loc recepţia la terminarea lucrărilor, încheindu-se 

Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3623/09.11.2016.  
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 Teatrul Ion Creangă - Str.Piaţa Amzei nr.13, sector 1; 

Clădirea în care funcţionează Teatrul Ion Creangă este situată în Str.Piaţa Amzei nr.13, 

sector 1, Bucureşti. Clădirea nu are regim de monument istoric, dar se află în Zona Construită 

Protejată nr. 28, „zona Amzei”, conform planului urbanistic zonal, aprobat prin H.C.G.M.B. nr 

279/2000. 

Imobilul este dispus pe 5 nivele: 2S+P+2E şi parţial etajele 3 şi 4 în zona accesului 

principal. Suprafaţa construit desfăşurată ocupată de teatru este de 2.148 mp. Clădirea prezintă un 

grad avansat de uzură datorată în special, seismului din anul 1977, dar şi infiltraţiilor masive 

produse în timp datorate degradării învelitorii.   

Structura este realizată din planşee din beton armat şi cadre din beton armat, dispuse pe 

două direcţii, cu rol de şaibă rigidă, iar închiderile realizate din zidărie din cărămidă.  

Având 2 subsoluri, parter, eta1, etaj 2 şi parţial etajele 3 şi 4, clădirea adăposteşte mai 

multe funcţiuni. Partea aferentă teatrului cuprinde corpul central (aproximativ 1/3 din totalul 

suprafeţei construite) şi este dispus pe 2 nivele, respectiv subsol şi parter, cu două accese 

principale – pentru public, actori şi funcţionarii teatrului, toate amplasate la nivelul parterului.  

Spaţiul este prevăzut  şi cu două curţi laterale unde se deschid cele două scări de evacuare.  

Parterul cuprinde zona publică şi privată cu: acces public, foyer, casa de bilete, garderobe, 

sala de spectacole, grupuri sanitare şi acces actori, cabine, camere tehnice, spaţii depozitare, scări 

de acces subsol şi scări de evacuare. 

Subsolul cuprinde tot două zone: publică şi privată, respectiv foyer, bufet, grup sanitar, 

acces în sala de spectacole, scări de evacuare şi scenă, cabine actori, grup sanitar actori, culise, 

depozite, cameră recuzită, cameră tablouri electrice, spaţii tehnice etc. 

Lucrările propuse sunt de modernizare generală a clădirii, conform cerinţelor actuale ale 

acestui tip de destinaţie. Se are în vedere: micşorarea înălţimii scenei actuale, h=1.63m care este 

prea mare, ţinând seama de faptul că majoritatea spectatorilor este reprezentată de copii, 

reducerea numărului actual de locuri din sală de la 381 la cca. 250, din cauza gradului de ocupare 

nesatisfăcător (în proporţie de 50-60%), reconfigurarea acustică a sălii afectată de modificările 

interioare anterioare, realizarea unor facilităţi de acces pentru persoanele cu handicap locomotor. 

În concluzie, intervenţiile vizează: înlocuirea scenei mobile şi instalaţiilor aferente acesteia 

cu o scenă nouă, o altă configurare interioară a sălii de spectacole, a celorlalte spaţii cu păstrarea 

funcţiilor existente, dar care să asigure o mai bună realizare a fluxului optim de circulaţii, atât în 

zona publică, cât şi în cea privată.  
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În plus, se doreşte dezafectarea parţială a unor zone publice defavorizate din punct de 

vedere al vizibilităţii, precum şi introducerea unor noi spaţii tehnice, a unor spaţii tip ateliere de 

creaţie pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, birou de organizare pentru administraţia teatrului, 

cameră pentru înregistrare în zona scenei, precum şi valorificarea spaţiilor din zona parterului 

aflate la supantă. Instalaţiile vor suferi modificări majore. 

Pe parcursul anului 2016, s-au realizat lucrări de decopertare şi desfacere, continuându-se, 

astfel, lucrările de execuţie asupra imobilului, în baza Contractului de servicii de proiectare şi 

execuţie lucrări nr.07/08.01.2015, încheiat cu Asocierea   S.C. Rotary Construcţii S.R.L. - S.C.  

Design Unit S.R.L. 

Valoarea contractului este de 15.000 mii lei, cu o durată de execuţie de 24 de luni. 

În urma efectuării unor reparaţii la structura de rezistenţă au fost constatate probleme la 

elementele de structură decopertate. Astfel, a fost întocmit în luna aprilie 2016 un Raport de 

expertiză tehnică a imobilului, evaluându-se şi estimându-se, cantităţile de lucrări şi costurile 

suplimentare ce rezultă din necesitatea executării reparaţiilor la structura de rezistenţă a clădirii.  

Din data de 29.07.2016 contractul este suspendat până la întocmirea unui act adiţional 

privind lucrările suplimentare.  

 

 Consolidare, reabilitare, exindere şi restaurare faţadă imobil din B.dul Regina Elisabeta 

nr. 29 – 31, sector 5; 

Clădirea face parte din Ansamblul de Arhitectură B.dul Elisabeta, porţiunea cuprinsă între 

B.dul I.C.Brătianu şi B.dul Schitu Măgureanu, ce figurează în Lista Monumentelor istorice cu 

statut de monument istoric, cod B-II-m-B-18672, poziţia nr.953, sub numele Palatului fostei 

Eforii a Spitalelor Civile - Primăria Sector 5 - faţada principală - an 1886/1935. 

Imobilul face parte din Zona protejată nr.06 - grad de protecţie maxim, din p.d.v. 

arhitectural, urbanistic, istoric şi de mediu natural, vor fi conservate şi valoriificate, valorile 

existente. 

Clădirea este construită la sfârşitul secolului XIX. 

După anii 90, faţada clădirii a suferit un proces accentuat de degradare, necesitând lucrări 

urgente de restaurare. 

Funcţiunea clădirii este de clădire administrativă cu spaţii comerciale la parter, formată 

din 6 corpuri cu regim de înălţime diferit, construite în perioade diferite. În conformitate cu 

raportul expertizei efectuate, clădirea se înscrie în clasa de risc seismic  Rs II. 

 Corpul A este edificat la sfârşitul secolului XIX, are regim de înălţime S+P+M+2E+3E 

parţial, aria desfăşurată 5282.27 mp, monument de arhitectură – faţada, parterul este destinat 
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preponderent comerţului (spaţii închiriate sau cu contracte de vânzare –cumpărare), iar nivelurile 

superioare au fost ocupate de birourile funcţionarilor Primăriei Sectorului 5. 

 Corpul B este o construcţie realizată după anul 1977, are regim de înălţime S+P+1E 

parţial, aria desfăşurată 949.50 mp şi destinaţie de birouri. 

 Corpul C are regim de înălţime S+P+1E parţial şi o suprafaţă construit desfăşurată de 

173,82 mp. 

 Corpul D are regim de înălţime S+P şi o suprafaţă construit desfăşurată de    141,84 mp. 

 Corpul E este o construcţie provizorie cu S+P cu structură exclusiv metalică. 

Corpurile C, D, şi E sunt construcţii „parazite”, din diferite perioade, ridicate pentru a 

răspunde necesităţilor funcţionale de moment ale utilizatorilor, fără a fi autorizate. Aceste corpuri, 

fie sunt exploatate abuziv de către societăţile comerciale ce deţin spaţiile de la parterul şi subsolul 

corpului A, fie sunt în proprietatea acestora. 

 Corpul F este o construcţie subsol, total nefuncţional şi fără acces la interior. Acesta este 

amplasat în curtea interioară şi are o suprafaţă în plan de 406 mp.  

În expertiza tehnică şi în documentaţia faza DALI au fost studiate 2 variante de soluţie de 

refacere a clădirii (minimală şi maximală), dar soluţia recomandată este cea maximală: 

consolidare corpuri principale, refacere acoperiş, demolare parţială şi reabilitare corpuri lipite 

ulterior, în scopul încadrării clădirii în clasa de risc seismic Rs IV şi a revenirii la forma iniţială a 

volumetriei şi proporţiilor clădirii monument istoric.  

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 78.000 mii lei inclusiv TVA, cu o durată de 

realizare de 24 luni (incluzând 3 luni proiectarea). 

Pe parcursul anului 2016 au fost făcute demersurile pentru clarificarea situaţiei juridice a 

spaţiilor situate la subsolul şi parterul imobilului. 

S-au făcut demersuri pentru identificarea societăţilor care deţin spaţiile situate la subsolul 

şi parterul imobilului şi obţinerea actelor de proprietate/închiriere pe care acestea le deţin. 

Acestora li s-a solicitat acordul pentru acces în incinta spaţiilor în vederea evaluării soluţiei de 

proiectare. Cu proprietarii spaţiilor de la parterul imobilului, vor fi încheiate Convenţii civile în 

vederea constituirii unei asocieri. 

S-a solicitat şi avizul Ministerului Culturii, imobilul având statut de monument istoric. 

A fost încheiat Contractul de servicii nr.327/03.10.2016 – Servicii de consultanţă privind 

analiza ofertelor de proiectare şi execuţie lucrări, consultant fiind, S.C. Rom Activ Business 

Consulting S.R.L. 
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S-a declanşat şi desfăşurat  procedura de achiziţie publică (evaluarea ofertelor) privind 

atribuirea contractului de PT+DE+asistenţă tehnică+execuţie lucrări aferent obiectivului. Au fost 

depuse 7 oferte.  

Ca urmare a analizării ofertelor depuse şi a răspunsurile la solicitările de clarificări a fost 

desemnat ca şi câştigător, ofertantul Asocierea S.C. Aedificia Carpaţi S.A. şi  S.C. Carpaţi 

Proiect S.R.L. 

În prezent, este în curs elaborarea şi încheierea contractului de servicii de proiectare şi 

execuţie a  lucrărilor. Valoarea contractului este de 37.106.893,58 lei, inclusiv T.V.A., din care 

2.965.512,97 lei, inclusiv T.V.A. diverse şi neprevăzute. 

 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – Zona Centrală Bucureşti – studii de urbanism 

În baza Notei de serviciu nr.3431/30.05.2016 semnată de către Primarul General, poziţia 

aferentă obiectivului de investiţii a trecut din bugetul Direcţiei Urbanism în bugetul Direcţiei 

Investiţii. Totodată, a fost predată şi documentaţia aferentă. 

Obiectivul urmărit constă în punerea în valoare a caracterului eclectic al centrului 

Bucurestiului ca marcă identitară a oraşului; reintegrarea zonelor destructurate ale centrului 

Bucureştiului, crearea unui sistem de circulaţii eficient, revigorarea reţelei de spaţii publice, 

dezvoltarea durabilă a activităţii economice şi asigurarea unui climat social divers şi sigur. 

Realizarea acestor obiective vor avea ca efect, atât creşterea calităţii vieţii locuitorilor 

zonei centrale şi ai întregului oraş, cât şi sporirea atractivitătii pentru investitori şi turişti, 

susţinând un centru vibrant, dinamic, atractiv pentru Bucureşti, capitală europeană. 

În cadrul contractului de prestări servicii s-au elaborat următoarele: strategia Planului cu 

detaliere pe proiecte individuale, temele de proiectare, studiile de prefezabilitate, studiile de 

fezabilitate pentru proiectele individuale din cadrul Planului (fazele I-III conform contract de 

prestări servicii) şi s-a început faza IV- respectiv elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de 

execuţie. Toţi indicatorii tehnico- economici ai proiectelor individuale din cadrul PIDU sunt 

aprobati prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

Ultima fază (faza V) constă în elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele 

individuale care vor fi elaborate prin fonduri europene. Pentru această fază, s-au derulat analize 

punctuale pe proiecte, împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Bucureşti Ilfov (ADR-

BI), în urma întâlnirilor oranizate între reprezentanţii Unităţii de implementare a proiectului din 

cadrul PMB si reprezentanţi ai ADR-BI. 
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1.1.3 Construcţia de locuinţe în baza programului aprobat de C.G.M.B.  şi  achiziţia  de 

imobile; 

 

~ OBIECTIVE  ÎN CONTINUARE ~ 

 

 Blocuri de locuinţe D4 şi PR6  

Aceste blocuri fac parte din ansamblul de locuinţe din Sat Ghermăneşti Judeţul Ilfov, 

începute în anul 1989, lucrările fiind sistate în anul 1991. Decizia nr.6633/2004 emisă de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a obligat Primăria Municipiului Bucureşti prin Primarul General, să 

finalizeze şi să predea apartamentele respective, situate în cele două blocuri de locuinţe. 

  Blocul D4 este o clădire de locuit, cu regim de înălţime S+P+2 etaje, având un total de 16 

apartamente. 

Reexpertizarea tehnică a imobilului s-a realizat şi proiectul a fost revizuit în baza 

Contractului de servicii nr.268/25.06.2013, încheiat cu S.C. ROCOM S.R.L. 

  Prin procedura de licitaţie publică a fost încheiat cu S.C. HIDRO SALT B 92 S.R.L., în 

cursul anului 2015, Contractul de lucrări nr.357/10.08.2015, în valoare de 4.800 mii lei fără 

TVA şi cu durata de realizare de 18 de luni. 

S-a obţinut Autorizaţia de construire nr.20/14.03.2016, eliberată de Primăria Comunei 

Snagov. Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie este emis începând cu data de 04.04.2016. 

După demararea lucrărilor de execuţie, constructorul a emis două note de costatare cu 

obiecţiuni cu privire la proiect şi la situaţia reală din teren, referitor la partea de rezistenţă, 

arhitectură, instalaţii sanitare şi termice şi la igienizarea spaţiului. Acestea au fost transmise 

proiectantului, S.C. Rocom S.R.L., pentru a dispune dispoziţiile de şantier necesare. 

Ca urmare a celor de mai sus, a fost emis ordin de sistare a lucrărilor începând cu data de 

23.09.2016. După emiterea Dispoziţiilor de şantier de către proiectant, lucrările au fost reîncepute 

în data de 06.12.2016. 

 Până în prezent, a fost eliberat subsolul de moloz şi alte gunoaie, lucrările la zidăria 

interioară au fost realizate în procent de 90%, iar lucrările la acoperiş (şarpanta şi asteriala) sunt 

realizate în procent de 80%. 

 

Blocul PR6 este o clădire de locuit, cu regim de înălţime S+P+2 etaje având un total de 24 

apartamente. 

Reexpertizarea tehnică a imobilului a fost realizată şi proiectul a fost revizuit în baza 

Contractului de servicii nr.347/01.08.2013, încheiat cu S.C. ROCOM S.R.L. 
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  Prin procedura de licitaţie publică a fost încheiat cu S.C. COLUMNA R1 S.R.L., în cursul 

anului 2015, Contractul de lucrări nr.358/10.08.2015, în valoare de 3.200 mi lei fără TVA şi cu 

durata de realizare 18 de luni. 

S-a obţinut Autorizaţia de construire nr.21/14.03.2016, eliberată de Primăria Comunei 

Snagov.  

Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie este emis începând cu data de 28.03.2016. 

După demararea lucrărilor de execuţie, proiectantul a emis Dispoziţia de şantier din data de 

22.09.2016, pentru includerea unor lucrări suplimentare în devizul de lucrări-cantităţi. Pe baza 

acesteia, urmează încheierea unui act adiţional privind cantităţile de lucrări suplimentare. 

Până în prezent, în subsolul imobilului s-au finalizat compartimentările şi zidărille, iar 

tencuielile sunt realizate în procent de 70%. Finisajele şi tencuielile interioare au fost finalizate, 

faianţa este montată în procent de 10%. Finisajele exterioare au fost finalizate (montat polistiren, 

montat plasă polistiren, tencuieli şi zugrăveli la faţadă, montat tâmplărie p.v.c.). De asemenea, 

lucrările la acoperişul blocului au fost finalizate: şarpanta, asteriala, au fost montate jgheaburi, 

burlane, tablă lindab, termoizolaţia acoperişului. Lucrările la instalaţiile electrice sunt realizate la 

scara A în procent de 70%, la scara B în procent de 80%; lucrările la instalaţiile termice sunt 

realizate în procent de 80% la ambele scări; lucrările la instalaţiile sanitare sunt realizate în 

procent de 80% la ambele scări.  

În prezent, valoarea lucrărilor executate şi decontate este în procent de 47%. 

 

1.1.4 Reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti -102 şcoli - proiect finanţat de 

Banca Europeană de Investiţii (BEI); 

 

Municipalitatea prin Unitatea de Implementare a Proiectului de “Reabilitare a 

Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti “ din cadrul Direcţiei Investiţii a contribuit la realizarea 

programului de investiţii al Primăriei Municipiului Bucureşti, având ca obiectiv îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii educaţionale din Bucureşti şi, ca rezultat, îmbunătăţirea calităţii procesului 

educaţional, precum şi reducerea costurilor de operare. 

Proiectul “Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti” a selectat 102 obiective, 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  pentru reabilitare ţi construirea de clădiri noi, precum 

şi de achiziţionare a unor dotări şi echipamente noi. 

În cadrul proiectului a fost prevăzute un număr de 102 unitaţi de învăţământ defalcate pe 

forme de învăţământ, după cum urmează : 
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 4 grădiniţe; 

 65 şcoli generale; 

 15 licee; 

 18 şcoli speciale.  

Şcoala Generală nr. 47 a fost scoasă din proiect din cauza existenţei litigiului -Legea nr. 

10/2001.  

Situaţia financiară a proiectului 

 Surse Banca Europeană de Investiţii:112,2 mil. euro 

 Surse locale: 121,38 mil. euro la care se adaugă TVA şi alte taxe 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost realizate următoarele: 

I. Execuţie lucrări 

a) 5 - şcoli finalizate:  

 Şcoala Generală  Nr. 93; 

 Centrul Special Nr. 3; 

 Scoala Specială Profesională Nr. 2 – în curs de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 Colegiul Tehnic V. Harnaj – în curs de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 Şcoala Generală Nr. 41 – recepţie începută la data de 16.01.2017. 

b) 6 - şcoli finalizate cu Proces Verbal de Recepţie Finală, din care:  

 Centrul Special Nr.1;  

 Şcoala Specială cu deficienţe de vedere Ambliopi;  

 Colegiul Tehnic Ed. Nicolau; 

 Grădiniţa Nr. 205; 

 Sală sport  Grupul Şcolar Dna Stanca;   

 Sală sport Şcoala Generală Nr. 156. 

La această dată, situaţia reabilitării unităţilor de învăţământ din cadrul proiectului se prezintă 

astfel;  

 76 de şcoli au recepţie finală. 

 13 şcoli au recepţie la terminarea lucrărilor şi sunt în garanţie, urmând ca după perioada de 

garanţie să fie efectuată recepţia finală (2017, 2018, 2019). 

   1 şcoală – Grup Şcolar V. Harnaj, lucrările sunt finalizate, după plata facturii finale şi 

plata 0.7% la ISC se poate face recepţia la terminarea lucrărilor. 
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 5 şcoli (Liceul N. Stănescu, Liceul Enescu, Şcoala nr. 87, Şcoala nr. 173  şi  Şcoala nr. 7), 

nefinalizate, s-a propus rezilierea contractelor de execuţie. 

 2 şcoli (Şcoala 149 şi Şcoala 16) au fost contractate iniţial, lucrările au fost finalizate în 

proporţie de 80%, contractul a fost reziliat, urmând ca restul de lucrări să fie scoase la licitaţie sau 

transmise către sectorul 3 pentru finalizare.. 

 Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluţionarea litigiului pentru etajele IV şi V. 

Menţionăm că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se 

desfăşoară activitatea educaţională. 

  La 3 unităţi de învăţământ nu 

se poate face recepţia finală din 

cauza unor probleme apărute pe 

perioada de garanţie şi nerezolvate 

până la această dată (Colegiul Mihai 

Viteazul, Colegiul Traian, Grupul 

Şcolar Gusti). 

 1 şcoală a fost scoasă din 

program în timpul derulării 

proiectului din motive juridice, 

Şcoala 47. 

 1 sala sport nefinalizată (Şcoala  

nr. 74) – propunere reziliere. 

Programul  a cuprins şi construirea şi 

reabilitarea a 54 de săli de sport din 

cadrul celor 102 şcoli din program din 

care:  

- 26 de sali de sport noi; 

- 28 săli de sport      

Sală Sport Şcoala 206        reabilitate 

 

 Totodată, s-au executat lucrări de conservare privind execuţia acoperişurilor, la Şcoala 311 şi 

Şcoala de Muzica si Arte Nr. 3, lucrări care au intrat în sarcina PMB. 

Sala Sport Şcoala 156 
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DOTĂRI 

Pe lângă reabilitarea unităţilor de învăţământ proiectul a mai prevăzut: 

- dotarea cu mobilier a tuturor unităţilor de învăţământ; 

- dotarea cu articole sport a sălilor de sport, precum şi a terenurilor de sport; 

- dotarea cabinetelor medicale şi stomatologice la unităţile de învăţământ cuprinse în 

proiect. Au fost dotate 103 cabinete medicale şi 60 cabinete stomatologice  la 99 de şcoli; 

- dotarea a 35 de unităţi de învăţământ cu mobilier, instrumente şi utilaje pentru cantine şi 

semiinternate: 

- dotări  echipamente IT şi aparatură electronică şi sisteme de supraveghere; 

- dotări cu mobilier, instrumente şi aparatură laboratoare pentru toate unităţile de 

învăţământ gimnazial şi liceal, precum şi la anumite şcoli speciale. Laboratoarele  au fost dotate 

cu instrumente specifice şi dispozitive, conform programei şcolare, precum şi cu sisteme 

multimedia (tablă interactivă, videoproiector, calculator şi sistem de evaluare şi testare interactivă 

a elevilor); 

- dotarea cu instrumente muzicale pentru unităţile de învăţământ cu profil vocaţional;  

- dotarea atelierelor cu echipamente şi utilaje pentru toate unităţile de  învăţământ cu profil 

tehnic şi profesional cuprinse în proiect, pentru care  s-au stabilit 15 tipuri de profiluri tehnice: 

Atelier industrie alimentară; Atelier croitorie; Atelier Estetică şi igienă corporală; Atelier 

Electronică Automatizări şi Tehnică de Calcul; Atelier Mecatronică; Atelier protecţia mediului şi 

horticultură;  Atelier tâmplărie mecanică/manuală; Atelier construcţii; Atelier instalaţii; Atelier 

lăcătuşerie mecanică; Atelier electromecanic; Atelier Electronică Automatizări şi Tehnică de 

Calcul; Atelier prelucrări mecanice; Atelier veterinar; Atelier apicol;  Atelier mecanic auto. Până 

în anul 2015 au fost 

finalizate Loturile 3, 6, 8, 9, 

11, 13, 14 şi 15. 

 

 

Laborator Informatică – 

Colegiul Edmond Nicolau 

 

  

 

 

 În cursul anului 2016 au fost finalizate următoarele loturi:  
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LOT 10 – Atelier lăcătuşerie mecanică”, Contractul de furnizare produse  nr. 

490/13.11.2016 - încheiat cu SC Energo Metr SRL, în valoare de 115.498,8845 euro fără TVA, 

pentru:  

 Şcoala Specială Profesională Nr. 2;   

 Centrul Special Nr. 1;          

 Colegiul Tehnic Energetic;    

 Grup Şcolar Ind. D. Gusti.      

LOT  4 – Atelier Automatizări şi tehnică de calcul, Contractul de furnizare produse  

nr.136/06.04.2016 - încheiat cu SC Techno Volt SRL, în valoare de 116.109 euro fără TVA, 

pentru : 

 Colegiul Tehnic Ed. Nicolau    ;     

 Grup Şcolar Dna Stanca.          

LOT 5 – Atelier Mecatronică, Contractul de furnizare produse                                     

nr.135/06.04.2016  - încheiat cu SC Techno Volt SRL, în valoare de 71.061 euro fără TVA, 

pentru: 

 Colegiul Tehnic Ed. Nicolau;  

 Colegiul Tehnic Energetic;       

 Grup Şcolar Dna Stanca.    

    

Atelier Mecatronică – 

 Grupul Şcolar  

Doamna Stanca 

 

 

 

Având în vedere finalizarea 

proiectului, se impune 

continuarea lucrărilor de 

reabilitare, pentru un număr de 8 

şcoli, la care contractele au fost reziliate sau suspendate, astfel:  

1. Colegiul Economic Viilor: Unitatea de învăţământ este funcţională cu excepţia etajelor 

V şi VI. Contractul a fost atribuit SC T DANCOR ROMCONSTRUCT şi  este suspendat din anul  

2013.  
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Lucrările aferente etajelor  P + IV au fost finalizate, dar nu s-a putut convoca Recepţia la 

Terminarea Lucrărilor din cauza neefectuării lucrărilor prevăzute în contract pentru etajele V si 

VI. Lucrările de reabilitare, în mod special consolidările  la aceste 2 etaje, neputând fi efectuate 

deoarece etajul 5 este utilizat de angajaţii Ministerului Educaţiei, iar etajul 6 fiind în litigiu. Firma 

executantă nu poate face recepţia la terminarea lucrărilor şi nu-şi poate recupara garanţia de buna 

execuţie. 

Necesitatea urgentării finalizării lucrărilor de consolidare a etajelor  V şi VI reiese şi din 

Punctul de vedere al proiectantului asupra execuţiei, care menţionează  că până în prezent nu s-a 

respectat proiectul de consolidare pe întreaga înălţime a structurii de rezistenţă având consecinţe 

grave în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale de siguranţă (cerinţă de siguranţă a vieţii şi 

cerinţa de limitare a degradărilor, prevăzute în Codul de proiectare seismică P100-2008, precum 

şi siguranţa în exploatare a obiectivului. În cazul unui cutremur de mare intensitate, o consolidare 

parţial executată, conduce implicit la deplasări şi avarii ale clădirii ce nu pot fi  limitate. De 

menţionat este faptul că etajul 5 ţi etajul 6 aparţin domeniului statului şi sunt în administrarea 

Ministerului Educaţiei. In data de 5 octombrie a avut loc o întalnire informală, la care au 

participat Dl Viceprimar General Bădulescu, Secretarul de Stat în MEC dl Arh. Pătraşcu şi 

reprezentanţi ai MEC şi PMB. In cadrul discuţiilor s-a stabilit că MEC va debloca situaţia cât mai 

urgent. Mai precis MEC va trebui să găsească alt spaţiu pentru cei care ocupă acum etajul 5 şi sa 

găsească un executor judecătoresc pentru eliberarea etajului 6. Până la această dată MEC nu a 

soluţionat nici o problemă. Având în vedere, că la această dată au fost facute modificări în 

structura de conducere a MEC, este ncesară reluarea discuţiilor privind etajele 5 şi 6. 

2. Şcolile Generale Nr.16 şi Nr. 149 – Ambele unităţi de învăţământ sunt funcţionale cu 

excepţia sălilor de sport. La această dată contractul este reziliat. Pană la această dată nu s-a  scos 

la licitatie  restul de lucrări, conform legilor in vigoare, este necesară o expertiză pentru restul de 

lucrări, precum şi revizuirea proiectului.   

    3. Liceul Nichita Stănescu – Contractul a fost atribuit SC ROMBET SA BACAU şi s-a 

reziliat din cauza intrării în faliment a firmei de construcţii. Lucrările sunt realizate în proporţie de 

86%. Unitatea de învăţământ este funcţională cu excepţia cantinei – corp G şi corp A. 

Consultantul a demarat procedura de determinare a lucrărilor executate în vederea recuperării 

prejudiciilor aduse Primăriei Municipiului Bucureşti. 

          4. Şcoala Generală nr.7, Şcoala Generală nr. 87, Şcoala Generală nr. 173 şi Liceul de 

Muzică George Enescu sunt funcţionale - Contractul atribuit SC ROZA PROD SRL este în curs 

de reziliere. 
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          5.  Şcoala Generală nr. 74 - Sală sport  - Contractul atribuit SC ROZA PROD SRL este 

propus pentru reziliere. 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare la toate unităţile de invăţământ cuprinse în proiect 

impune şi finalizarea dotărilor aferente acestora.  

Pentru anul 2017, UIP Şcoli şi-a propus achiziţionarea de aparatură electronică şi 

sistemele de supraveghere video, precum şi relicitarea celor 4 tipuri de ateliere pentru unităţile de 

învăţământ cu profil tehnic, astfel: 

ATELIERE 

  1.Lotul 1 – Atelier industrie alimentară  

 Şcoala Specială Profesională Nr. 2;    

 Centrul Special Nr. 3;                            

 Grupul Şcolar N. Stănescu;                 

 Şcoala Generală Nr. 194;                  

 Col. Tehnic de Ind. Alim.D.Motoc; 

 Şcoala Generală Nr. 311.                   

2. Lotul 2 – Atelier croitorie 

 Centrul Special Nr. 3;                             

 Şcoala Specială Profesională Nr. 3.      

3. Lotul 7 – Atelier tâmplărie mecanică/manuală 

 Şcoala Specială Profesională Nr. 2;    

 Centrul Special Nr. 3;     

 Centrul Special Nr. 1.                            

4. Lotul 12 – Atelier prelucrări mecanice 

 Grupul Şcolar D. Gusti.                      

Sisteme de supraveghere video 

 Şcoala Gimnazială Nr. 173;    

 Centrul Special Nr. 3.   

Aparatură electronică            

 Şcoala Gimnazială Nr. 173;    

 Centrul Special Nr. 3;             

 Şcoala Gimnazială Nr. 206.    
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Pe lăngă activitătiile menţionate, pe parcursul anului 2016, membrii Unitatăţii de 

Implementare a Proiectului  

- au răspuns la un număr aproximativ de 200 de petitii;  

- au purtat corespondenţa cu reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în derularea 

proiectului; 

- au întocmit documentele aferente atât pentru recepţia lucrărilor de execuţie căt şi pentru  

recepţia dotărilor; 

-  au întocmit documente interne;  

- au monitorizat comportarea construcţiilor în timpul exploatării, aflate în garanţie şi, s-au 

luat măsuri pentru rezolvarea neconformităţilor; 

- au convocat şi au participat la şedinţe împreună cu consultantul, constructorul şi 

conducerile unităţilor de învăţământ în vederea pregătirii obiectivelor pentru recepţii; 

-  la solicitarea unităţilor de învăţământ, au efectuat vizite împreună cu consultantul, 

proiectantul şi constructorul pentru remedierea unor deficienţe apărute pentru ca începerea anului 

şcolar 20016-2017să se desfăşoare în bune condiţii; 

 

 

1.2  La nivelul Municipiului Bucureşti prin Direcţia Management Proiecte şi  

Finanţări Externe (DMPFE) s-a acţionat pe două coordonate astfel:  

 

1.2.1 Fonduri externe rambursabile prin  care se realizează gestionarea procesului de promovare, 

aprobare şi derulare a finanţărilor din împrumuturi directe şi sub-împrumuturi din fonduri externe 

rambursabile precum şi gestionarea procesului de evaluare a ratingului Municipiului Bucureşti. 

Municipiul Bucureşti a avut în anul 2016 în derulare finanţări rambursabile în valoare de 

261.302.718 euro, 39.416.302,78 USD şi 2.608.100.000 lei,  din care: 

- Împrumuturi directe în valoare de 10.000.000 euro, 20.567.726,28 USD şi 2.608.100.000 lei, 

constând în:  

 -Contract de Credit nr. 34842/2006 încheiat între BERD şi Municipiul Bucureşti 

pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – faza I” , 

valoare credit 10.000.000 euro; 

 -4 emisiuni de obligţiuni pe piaţa internă, cu prospectul aprobat prin Decizia ASF nr. 

752/20.04.2015 după cum urmează: Emisiune de obligaţiuni în valoare de 555.000.000 lei cu 
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maturitate de 3 ani;  Emisiune de obligaţiuni  pe piaţa internă, în valoare de 555.000.000 lei cu 

maturitate de 5 ani; Emisiune de obligaţiuni în valoare de 555.000.000 lei cu maturitate de 7 ani; 

Emisiune de obligaţiuni în valoare de 555.100.000 lei cu maturitate de 10 ani; 

 -Contract MFP nr. 549.101/11.12.2015 pentru finanţarea cheltuielilor curente pentru 

asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în valoare de 248.000.000 lei; 

 -Contract MB nr. 724/30.12.2013, credit BRD pentru cofinanţarea proiectelor 

municipiului Bucureşti, în valoare de 140.000.000 lei. S-a efectuat vizita de verificare a 

proiectului de Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi in perioada 18 ianuarie – 11 

martie 2016.  

- Subîmprumuturi ale Municipalităţii Bucureşti prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP) 

în valoare de 137.200.000 euro: 

 -Contractul de finanţare nr. 22.214 între Romania şi Banca Europeană de Investiţii 

(BEI) şi Municipiul Bucureşti, încheiat la Bucureşti 1 octombrie 2003 / Luxemburg 7 octombrie 

2003, pentru finanţarea proiectului Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti, valoare 

credit 112.200.000 euro;  

 -Contractul de finanţare nr. 23486 /2006 încheiat între România, BEI şi Municipiul 

Bucureşti pentru finanţarea proiectului Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti, 

aprobat prin Legea nr. 470/2006, valoare credit 25.000.000 euro; 

- Subîmprumuturi ale RADET, RATB şi Apa Nova, garantate de CGMB (prin MFP) în 

valoare de 114.102.718 euro şi 18.848.577 USD. 

 -Contract de finanţare nr. 20.778/2000 dintre România, BEI şi RATB pentru 

finanţarea proiectului „Reabilitare Transport Urban în Bucureşti - B” (Modernizarea sistemului de 

taxare), valoare credit 6.342.718 euro;  

 -Contract de finanţare nr. 20.327/1999 dintre România, BEI şi RATB pentru 

finanţarea proiectului „Reabilitare Transport Urban în Bucureşti – A” Modernizarea infrastructurii 

reţelei de tramvai in zona de S-V, valoare credit 63.000.000 euro; 

 -Contract de finanţare nr. 19.914/1997 dintre România, BEI şi RADET pentru 

finanţarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti, 

Programul START”, valoare credit 35.000.000 euro;  

 -Acordul de împrumut nr.1.259/1998 dintre România, Fondul de Dezvoltare Socială al 

Consiliului Europei (BDCE) pentru finanţarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea 

sistemului de termoficare din Bucureşti”, valoare credit 9.760.000 euro;   
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 -Acordul de împrumut nr.4079/1996 dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), pentru finanţarea proiectului privind modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă din Municipiul Bucureşti, valoare credit 18.848.577 USD. 

 Municipiul Bucureşti, prin DMPFE, efectuează lunar raportări către MFP pentru 

creditele contractate, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1059/2008. Aceste raportări conţin 

următoarele tipuri de informaţii: date referitoare la contracte şi la actele adiţionale la acestea, 

date despre beneficiar şi finanţator, 

 valoarea şi durata finanţării rambursabile, perioada de rambursare, tragerile efectuate, plăţile 

către contractori, plăţile aferente serviciului datoriei. 

 În ce priveşte plăţile realizate pentru serviciul datoriei contractat şi garantat, în anul 

2016 au fost efectuate plăţi la nivelul Municipalităţii în valoare de aproximativ 257 mil. lei, din 

care 136 mil lei(rate de capital), 120,5 mil. lei(dobânzi) şi 0,5 mil. lei( comisioane), urmând ca 

rambursarea împrumuturilor contractate până la această dată de către Municipiul Bucureşti să se 

încheie în anul 2035.        

 Gradul de îndatorare al Municipiului Bucureşti pentru anul 2017 este estimat la 8,58%. 

Serviciul datoriei publice constituie un criteriu important pentru atribuirea calificativelor de 

rating, alături de alte aspecte de evaluare, printre care structura economică locală diversificată şi 

performanţa de operare, precum şi evoluţia cursului monedei naţionale. 

 Un aspect important îl constituie evaluarea periodică a ratingului Municipiul Bucureşti . 

Ratingul reflectă statutul de capitală al oraşului Bucureşti, ca şi centru administrativ şi economic 

al României cu niveluri de bunăstare cu mult peste media pe plan naţional, performanţă 

operaţională puternică precum şi un grad moderat de acoperire a datoriei.  

În anul 2016, Agenţia Fitch Ratings a efectuat două evaluări ale Municipiului Bucureşti 

pentru anul 2015. Calificativele acordate Municipiului Bucureşti sunt identice cu cele acordate 

pentru anul precedent: Ratingul pe termen lung pentru valuta străină este „BBB –”, Ratingul pe 

termen scurt al Municipiului Bucureşti pentru valuta străină este „F3”,  excepţie fiind Ratingul 

pe termen lung al Municipiului Bucureşti pentru moneda locală care este „BBB - ”, din cauza 

retrogradării calificativului de rating acordat la nivel naţional. Previziunea pentru rating pe 

termen lung şi scurt pentru valută străină este stabilă. Aceste calificative demonstrează 

performanţă de operare puternică, obligaţii neprevăzute moderate, capacitate ridicată de 

rambursare şi economie şi ocupare a forţei de muncă puternice. 
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 Perspectiva stabilă reflectă aşteptările Agenţiei Fitch, respectiv faptul că Municipiul va 

avea în continuare o performanţă bugetară solidă şi că ratele datoriei vor rămâne, în mare, cel 

puţin la nivelul celor din 2015, după o uşoară creştere a datoriei în 2016, când Agenţia Fitch 

presupune că produsul intern brut va continua să crească. Ratingul Municipiului Bucureşti este 

identic cu cel aferent datoriei guvernamentale a României pe termen lung, în valută, respectiv 

BBB.  

Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale  

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare „proceduri de publicitate a bugetelor 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”,art. 76^1, precum şi   

 - alin. (1) litera f), „ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au 

obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

a următoarelor documente şi informaţii: […]  f) registrul datoriei publice locale, precum şi 

registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.” 

 - alin.   (2) „Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen 

de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.” 

Având în vedere şi prevederile Ordinului 1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti şi pe site-ul MAI 

următoarele documente: 

- REGISTRUL DE EVIDENŢĂ  a datoriei publice locale a unităţii administrativ-

teritoriale Municipiul Bucureşti; 

- REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a garanţiilor locale ale unităţii administrativ-

teritoriale Municipiul Bucureşti. 

Totodată, potrivit HG nr. 145/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr. 9/2007  

privind constituirea, componenta şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

art.I, alin "(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contactează şi/sau 

garantează finanţări rambursabile interne şi externe, să publice pe pagina de internet a unităţilor 

administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 

următoarele date: 

a. hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 
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b. valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract; 

c. gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale; 

d. durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu 

precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni; 

e. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege."  

 Având în vedere reglementările menţionate mai sus, registrele datoriei au fost postate în 

format electronic pe site-urile PMB şi MDRAP la următoarele adrese:  

Registrul de evidenta a datoriei publice locale pe site-ri MDRAP si PMB 

Site MDRAP: 

http://uat.mdrap.ro/uploads/40/179132/8/Registrul_Datoriei_Publice_Locale_-_30.01_.2017_.pdf 

Site PMB: 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/regis

trul_datoriei_publice_locale_2017_20170130.pdf  

Registrul de evidenta a garantiilor locale pe site-uri MDRAP si PMB 

Site MDRAP: http://uat.mdrap.ro/uploads/40/179132/9/Registrul_Garantiilor_Locale_-

_30.01_.2017_.pdf 

Site PMB: 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/regis

trul_garantiilor_locale_2017_20170130.pdf   

 1.2.2 Fonduri externe nerambursabile  prin  care se realizează gestionarea procesului de 

promovare, aprobare şi derulare a finanţărilor din fonduri externe nerambursabile. 

Odată cu începerea noii perioade programatice 2014-2020 de alocare a fondurilor 

europene nerambursabile, activitatea DMPFE de valorificare a acestor fonduri a fost repartizată 

pe următoarele două axe:  

- Implementarea proiectelor contractate în perioada programatică 2007-2013, 

nefinalizate;  

http://uat.mdrap.ro/uploads/40/179132/8/Registrul_Datoriei_Publice_Locale_-_30.01_.2017_.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/registrul_datoriei_publice_locale_2017_20170130.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/registrul_datoriei_publice_locale_2017_20170130.pdf
http://uat.mdrap.ro/uploads/40/179132/9/Registrul_Garantiilor_Locale_-_30.01_.2017_.pdf
http://uat.mdrap.ro/uploads/40/179132/9/Registrul_Garantiilor_Locale_-_30.01_.2017_.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/registrul_garantiilor_locale_2017_20170130.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/registrul_garantiilor_locale_2017_20170130.pdf
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- Desfăşurarea activităţii de pregătire a Municipiului Bucureşti pentru accesarea de 

fonduri nerambursabile pentru cât mai multe proiecte în cadrul noului exerciţiu 

financiar.  

Astfel, DMPFE a acţionat pe următoarele coordonate: 

 Derularea activităţilor aferente implementării proiectelor: 

- „Reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Copii Dr. Victor Gomoiu” -  contract semnat la 12.10.2012; stadiul de realizare la finele 

anului 2016: 100%  

- „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi zona adiacentă lor)” -  

contract de finanţare nerambursabilă semnat la 12.02.2013; stadiul de realizare la finele 

anului 2016: 45%   

- „Reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Ortopedie Foişor” - contract de finanţare nerambursabilă semnat la 15.11.2013; contract 

de finanţare nerambursabilă reziliat la data de 20.10.2016; 

  Activitatea de implementare a acestor proiecte s-a desfăşurat conform Atribuţiilor UIP 

specificate în Anexa 2 la DPG 569/03.06.2013, DPG 375/16.04.2013, DPG 1796/17.11.2015 şi 

nr.1661/2016 . 

Acestea au constat în elaborarea unor lucrări specifice sau periodice obligatorii:  

- urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor stipulate în contractele de finanţare, 

precum şi a contractelor de servicii, furnizare şi lucrări încheiate pentru implementarea 

proiectelor; 

- notificări către Organismul Intermediar asupra oricăror modificări survenite pe 

parcursul implementării proiectelor ; 

- elaborarea documentaţiei în vederea demarării procedurilor de achiziţii publice de 

servicii (note justificative, referate de necesitate/oportunitate, caiete de sarcini, clauze 

contractuale, clarificări), evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor;  

- elaborarea de notificări, rapoarte de progres, cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile etc. 

 Monitorizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă ale Municipiului 

Bucureşti 

Activitatea de monitorizare a constat în efectuarea următoarelor: 
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- centralizarea periodică a Situaţiei proiectelor cu finanţare nerambursabilă în derulare 

şi a Situaţiei proiectelor/ideilor de proiect propuse pentru a fi finanţate din fonduri 

europene în perioada 2014-2020 de către direcţiile PMB şi instituţii publice de 

interes local ; 

- urmărirea respectării de către consultanţii în managementul proiectului a graficului 

de transmitere la OI a cererilor de rambursare şi rapoartelor de progres; 

- monitorizare surse FEDR, buget de stat şi buget local - sume decontate de AMPOR 

pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Municipiului Bucureşti POR 2007-

2013. 

Municipalitatea, prin DMPFE are în derulare contractul subsecvent de prestări servicii 

juridice nr. 187/2011, încheiat între Municipiul Bucureşti şi Cabinet de Avocat “Cliza Marta-

Claudia”, prin care beneficiază de asistenţă juridică pentru monitorizarea şi derularea în bune 

condiţii a contractelor de finanţare nerambursabilă şi pentru implementarea acestora. Pentru 

recuperarea corecţiilor aplicate de AMPOR la cererile de rambursare aferente proiectelor de 

investiţii cu finanţare nerambursabilă  derulate de instituţie, au fost demarate acţiuni în justiţie de 

către Cabinetul de Avocat “Cliza Marta-Claudia”.  

 Pregătirea Municipiului Bucureşti în vederea accesării de fonduri 

nerambursabile pentru cât mai multe proiecte în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020: 

Pe lângă activitatea curentă de identificare şi promovare către direcţiile PMB şi instituţiile 

publice de interes local al municipiului Bucureşti a oportunităţilor de finanţare (fonduri 

structurale si de coeziune, etc.) pentru proiecte de dezvoltare a Municipiului Bucureşti, DMPFE 

s-a implicat în pregătirea documentelor cu caracter programatic, în vederea creşterii capacităţii 

instituţionale a  Municipiului Bucureşti de absorbţie a fondurilor europene prin: 

- Analiză şi diseminare către direcţiile de specialitate ale PMB şi instituţiile 

subordonate a  programelor operaţionale aprobate şi ale ghidurilor de finanţare aflate 

in consultare publică, astfel încât Municipiul Bucureşti să fie solicitant eligibil de 

finanţare nerambursabilă pentru cât mai multe proiecte; 

- Colaborare cu ADRBI pentru încadrarea proiectelor propuse în conformitate cu 

activităţile eligibile aferente Programelor Operaţionale 2014-2020; 

- Acordare de asistenţă potenţialilor beneficiari (departamente de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, UIP-uri, instituţii publice de 



37 

 

interes local ale Municipiului Bucureşti, regii autonome), în elaborarea 

documentaţiilor necesare aprobării şi accesării fondurilor externe nerambursabile. 

Un alt aspect îl reprezintă contribuţia anuală a CGMB la Fondul pentru Dezvoltare 

Regională. 

În conformitate cu prevederile art. 10, alin.1 din Legea 315 din 28 iunie 2004 privind 

dezvoltarea regională din România, “programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de 

funcţionare a Agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru 

Dezvoltare Regională”, care se constituie anual din: 

a. alocări de la Fondul naţional pentru dezvoltare regională; 

b. contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al Municipiului Bucureşti după 

caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective; 

c. surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea 

Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale”. 

Ţinând seama de HCGMB nr. 32/29.02.2016 de aprobare a bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti  pe anul 2016, suma prevăzută în bugetul anului 2016 pentru contribuţia CGMB la 

Fondul pentru Dezvoltare Regională al regiunii Bucureşti - Ilfov, respectiv pentru finanţarea 

activităţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureţti - Ilfov a fost de 2.500 mii lei şi a 

fost achitată integral în anul 2016.  

 

1.3. Municipalitatea prin Direcţia Urbanism a urmărit realizarea obiectivului 

fundamental „dezvoltarea Municipiului Bucureşti ca o metropolă dinamică înscrisă ‚în 

reţeaua capitalelor europene, având un rol regional, continental şi intercontinental” pentru a 

cărui realizare au fost aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin 

Hotărârea nr.148 din 24.06.1999, cinci obiective strategice de dezvoltare economică şi socială, şi 

anume: 

 Accentuarea identităţii Municipiului Bucureşti în concordanţă cu aspiraţia sa de a 

deveni o metropolă europeană, realizabilă prin : 

 Susţinerea vitalităţii şi atractivităţii Municipiului Bucureşti potrivit rolului de 

Capitală a României. 

 Dezvoltarea capitalei ca o aglomeraţie urbană având un rol activ şi stimulativ la nivel 

regional şi metropolitan 

 Ridicarea calităţii vieţii locuitorilor,  
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 Protejarea şi valorificarea potenţialului natural, arhitectural şi urbanistic. 

Pentru atingerea acestor obiective generale s-au urmărit mai cu seamă: 

 Dezvoltarea urbană echilibrată în teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 Regenerare şi revitalizare urbană; 

 Protejarea patrimoniului natural şi construit al Capitalei; 

 Ameliorarea calităţii spaţiului public; 

 Ameliorarea calităţii mediului – natural şi antropizat – prin mărirea suprafeţelor plantate 

cu acces public. 

1.3.1  Activitatea desfăşurată pe parcursul anuliui 2016 

1. Obiective specifice ale D.U. – P.M.B: 

- Ca serviciu public – relaţia cu cetăţenii: eliberarea de certificate de urbanism (CU), 

autorizaţii de construire/desfiinţare (AC), avize de urbanism etc., prin Serviciul Urbanism şi 

Serviciul Autorizare. 

În anul 2016 au fost înregistrate la DU 14.747 lucrări. 

În anul 2016 s-au emis, astfel: 

 1. Autorizaţii construire/desfiinţare: 446; 

 2.  Recepţii autorizaţii desfiinţare/construire: 200; 

3. Certificate urbanism : 1668; 

4. Certificate urbanism reţele edilitare: 863; 

5. Avize pre-coordonare reţele: 272; 

6. Avize terase sezoniere: 298; 

7. Certificate edificare a construcţiilor : 168 

În vederea întocmirii unor planuri de urbanism zonale/planuri urbanistice de 

detaliu, s-au emis în anul 2016 următoarele: 

1. Avizele Arhitectului Şef pentru PUZ – uri: 39 

2. Avizele Arhitectului Şef pentru PUD – uri: 6 

3. Avize de oportunitate pentru PUZ – uri: 63 

4. Avize preliminare pentru PUZ – uri: 35 

5. Avize preliminare pentru PUD – uri: 2 

6. Situaţii urbanistice diverse: 110 
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7. Răspunsuri la petiţii şi sesizări: 632 

8. Proiecte HCGMB pentru aprobare PUZ/PUD, pentru care s-au emis: 

a. Rapoarte consultare: 45 

b. Expunere motive: 45 

c. Rapoarte de specialitate: 45 

d. Documente de planificare: 45 

e. Proiecte HCGMB: 45 

      9.  Referate PUZ/PUD: 198 

      10.  Proceduri de informare şi consultare publică: 45 

 În cadrul Serviciului Proiecte Urbane, pe parcursul anului 2016, s-au realizat: 

 Asigurarea de asistenţa tehnică şi furnizarea de servicii de consultanţă de specialitate, 

prin elaborarea a 360 avize de consultanţă preliminară în domeniul urbanismului, 

circulaţiei şi amenajării teritoriului, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. 

Informaţiile conţinute în avizele de consultanţă sunt necesare în etapa preliminară de elaborare 

a documentaţiilor tehnice de specialitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ele asigurând 

prezervarea terenurilor pentru viitoare dezvoltări ale reţelei stradale. 

Avizele de consultanţă preliminară sunt solicitate atât de direcţiile specializate ale 

primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti, cât şi de Primăria Municipiului Bucureşti. 

Rezolvarea acestui tip de problemă implică atât o deplasare pe teren pentru actualizarea 

datelor de analiză, cât şi o documentare în vederea corelării informaţiilor şi reglementărilor 

conţinute în documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona analizată. 

 În anul 2016 au fost soluţionate 191 petiţii adresate în mod direct DU - SPU sau 

redirecţionate de către direcţiile de specialitate ale P.M.B. 

Tematica abordată în aceste petiţii/scrisori sosite din partea unei game extrem de diverse 

de actori urbani este foarte variată; unele dintre aceste lucrări cer soluţionarea unei probleme 

punctuale, însă există suficient de multe cazuri în care petentul, fie cere explicaţii care 

necesită o abordare strategică a analizei, fie face propuneri de dezvoltare, care trebuie 

analizate interdisciplinar şi corelate/raportate la propriile direcţii de dezvoltare ale 

municipalităţii bucureştene. De asemenea, trebuie subliniat că multe din aceste petiţii necesită 

şi o abordare juridică a analizei situaţiei prezentate. 
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 S-a asigurat participarea in diverse comisii tehnice ale P.M.B., ale Consiliului Judeţean 

Ilfov , în scopul susţinerii interesului public: 

-  participare la şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – D.U. a 

P.M.B.; 

-    participare la şedinţele Comisiei Tehnice de Circulaţie – D.T.D.S.C. a P.M.B. 

-  participare, în cazul solicitării, la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism ale Consiliului 

Judeţean Ilfov; 

-  participare, la solicitare, la Comisia de Analiză Tehnică a Agenţiei Regionale de Protecţie a 

Mediului Bucureşti; 

-  participare la lucrările Grupului constituit pentru revizuirea PIGCA al Municipiului 

Bucureşti, organizat de către Direcţia de Mediu a PMB. 

       -   participare la lucrările Grupului constituit pentru revizuirea Planului Local de acţiune 

pentru  mediu al  Municipiului Bucuresti ,organizat de  catre ARPMB    

Etapele procedurale parcurse de către specialiştii DU în vederea aplicării Legii 

nr.153/2011, actualizată, au fost următoarele: 

- Au fost stabilite zonele prioritare de intervenţie pentru etapa I de implementare a 

prevederilor legale. Conform art.8 alin.(1) din Legea nr.153/2011 în urma activităţii de 

identificare şi inventariere a clădirilor, au fost selectate, pentru această etapă, următoarele 

zone de acţiune prioritară: ZPC 04– Bd. I. C. Brătianu,ZPC 08- Bd. Regina Elisabeta şi Bd. 

M. Kogălniceanu , ZPC 12- Bd. Lascăr Catargiu, ZPC 16 Calea Victoriei, ZPC 5- Bd. Carol I; 

- Verificarea, pe teren, a stării faţadelor clădirilor situate în zonele prioritare stabilite; metode 

utilizate: observaţie directă, întocmire fişă de observaţie pentru fiecare clădire situată în 

zonele de acţiune prioritară, fotografiere; operaţiunile preliminare au fost desfăşurate de către 

specialiştii Direcţiei Control; ulterior, informaţiile culese iniţial au fost verificate şi de către 

specialiştii DU-SPU, acolo unde a fost apreciat că sunt necesare lămuriri suplimentare; 

- Lista clădirilor asupra căror faţade s-a considerat că este necesară reabilitarea a fost  supusă 

unui proces de triere, conform cerinţelor art.1 din Legea nr.153/2011, fiind eliminate cele 

expertizate tehnic şi încadrate, în condiţiile legii, în clasa I de risc seismic, cele reabilitate 

termic sau în curs de reabilitare; au fost incluse clădirile şi ansamblurile clasate sau în curs de 

clasare, în condiţiile legii, ca monumente istorice; au fost utilizate: Lista clădirilor expertizate 

tehnic, încadrate în Clasa I de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat în 1996 

(cap. 11 şi 12) (PMB), corespondenţa cu sectoarele 1-5, Lista monumentelor istorice – 

Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi 
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cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a 

monumentelor istorice dispărute. 

- Lista clădirilor, rezultată în urma procesului de selecţie descris mai sus, a fost transmisă către 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în vederea transmiterii, 

conform Legii nr.350/2011, actualizată, a datelor necesare întocmirii  notificărilor 

proprietarilor de clădiri ale căror faţade trebuie reabilitate. 

- Cu datele transmise de către Direcţiile de Impozit şi Taxe Locale sector 1-5, au fost întocmite 

listele cu proprietarii de clădiri ale căror faţade este necesar să fie reabilitate şi care trebuie 

notificaţi, conform prevederilor legale; 

- Au fost inventariate 1132 imobile; 

-     Vor fi notificaţi cca. 4525 proprietari; 

- A fost elaborat un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de intervenţie 

care va fi supus aprobării CGMB, conform legii. Acest regulament a primit în 2016 

avizul de la Ministerul Culturii, împreună cu propunerea de zone prioritare de 

intervenţie; 

- Activitatea de inventariere şi identificare a zonelor cu probleme va continua şi în 2017. 

Proiectare urbană şi achiziţionare de documentaţii de urbanism necesare detalierii 

prevederilor PUGMB; gestionare Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti 

Una dintre activităţile principale ale SPU este elaborarea de documentaţii de urbanism – PUZ, 

PUD – în interes public, pentru realizarea de obiective de utilitate publică şi de regulamente 

de ocupare a spaţiului public. 

Gestionare documentaţii de urbanism (P.U.Z/P.U.D.) elaborate în cadrul contractului de 

servicii nr.44412010 pentru Realizare Plan Integrat de Dezvoltare Urbana „Zona 

Centrala": 

 PUZ pentru reglementare zone identificate pentru realizarea unor proiecte în cadrul PIDU 

Zona Centrala: Ansamblu urban complex – Pod Mihai Vodă; Spaţiu public urban Podul 

Calicilor – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, Palatul de Justiţie , Piaţa Constituţiei – 

Amenajare spaţiu public şi parcaj subteran; Modernizare spaţiu public şi parcaj subteran – 

Piaţa Palatului; Modernizare spaţiu public – zona Mânăstirii Antim;  

 Alte lucrări: Regulament cu privire la reabilitarea faţadelor,  pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 153/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de creştere 

a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi activităţi conexe. 
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 S.P.U. a elaborat caiete de sarcini pentru studiile/proiectele de urbanism cuprinse, anual, 

în Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local şi coordonarea 

elaborării de către terţi, pe etape, a acestora. 

In anul 2016 au fost elaborate caiete de sarcini şi documentaţii pentru lansarea 

procedurilor de achiziţie publică pentru urmatoarele lucrări cuprinse în Lista obiectivelor de 

investiţii a PMB-DU: Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Piaţa Matache. 

După încheierea contractelor de proiectare cu persoanele juridice cărora le vor fi atribuite 

lucrările, Serviciului Proiecte Urbane îi revine rolul de coordonare a acestor proiecte – 

organizarea de şedinţe de analiză tehnică, redactare de puncte de vedere cu privire la eventuale 

modificări ale soluţiilor, discutarea acestora în Comisia de recepţie din cadrul direcţiei, 

recepţia şi verificarea documentaţiilor etc. 

Astfel, pe parcursul anului 2016, au fost coordonate, verificate şi recepţionate 

următoarele documentaţii de urbanism, elaborate de terţi, în baza unor contracte de 

servicii de proiectare încheiate cu M.B. şi având ca beneficiar D.U.: 

PENTRU O DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ: 

Concurs de soluţii pentru realizarea PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE 

URBANĂ „ZONA CENTRALĂ” şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 

pentru proiectele individuale prin care planul integrat va fi implementat 

Contract de servicii nr. 444/31.12.2010 încheiat cu Asocierea SC SYNERGETICS 

CORPORATION SRL, SC KVB ECONOMIC SA, SC POLARH DESIGN SRL, SC RE-

ACT NOW STUDIO SRL, SC KXL SRL, SC DC COMMUNICATION SRL, SC SPACE 

SYNTAX SRL, SC IGLOO ARHITECTURE SRL, SC STUDIO BASAR SRL, SC ASTIL 

SRL, SC MACARIE O’LOONEY ARCHITECTS SRL, SC SOARE&YOKINA ARHITECŢI 

ASOCIAŢI SRL şi SC REPUBLIC OF ARCHITECTS SRL (S.C. SYNERGETICS 

CORPORATION S.R.L.-lider). 

Obiectivele proiectului sunt : consolidarea identităţii oraşului şi susţinerea vitalităţii şi 

atractivităţii acestuia, dezvoltare economică locală şi regenerare urbană durabilă  prin 

îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice şi valorificarea elementelor culturale, de patrimoniu şi 

turistice ale zonei centrale a oraşului Bucureşti. 



43 

 

Având în vedere nevoile Municipiului Bucureşti în privinţa creşterii calităţii vieţii, reabilitării 

infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi 

dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, este necesară elaborarea Planului Integrat 

de Dezvoltare Urbană “Zona Centrală” şi, în cadrul acestuia, identificarea proiectelor 

individuale prin care PIDU va fi implementat. Vor fi întocmite de asemenea, 

documentaţiile tehnico-economice necesare pentru depunerea cererilor de finanţare din 

fonduri europene pentru proiectele individuale de implementare a PIDU_ZCB. Proiectul s-a 

derulat şi pe parcursul anului 2016, fiind recepţionate următoarele: 

 

„Studii de fezabilitate, Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

proiectele individuale din cadrul PIDU” în cadrul Fazei a III-a a contractului, pentru 

următoarele proiecte individuale: 

1. RECONFIGURARE CALEA GRIVIŢEI ÎNTRE GARA DE NORD Şl CALEA 

VICTORIEI 

2. RECONFIGURARE CALEA MOŞ1LOR ÎNTRE STRADA BĂRĂŢIEI  ŞI 

BULEVARDUL CAROL I 

3 RECONDITIONAREA Şl CREAREA STRUCTURII DE SPRIJINIRE A 

AFACERILOR „CURTEA MEŞTEŞUGARILOR (amplasat in str. Covaci nr. 13) 

4. CONSTRUIREA MUZEULUI MULTICULTURALISMULUI" (amplasat in str. 

Franceza nr. 68) 

5 Proiect Tehnic — RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A 

PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE 

 

De asemenea, s-au elaborat PUZ-uri pentru zone sensibile din cadrul PIDU-ZCB, 

astfel: Ansamblu urban complex – POD MIHAI VODĂ,  Pod pietonal şi pentru biciclişti peste 

Dâmboviţa şi parcaje subterane, Spaţiu public urban “PODUL CALICILOR” – Ansamblu urban 

DOMNIŢA BĂLAŞA, Parcaj subteran, Amenajare urbana PALATUL DE JUSTITIE, PIATA 

CONSTITUTIEI - spaţiu public cu parcaj subteran, Modernizare spaţiu urban public SALA 

PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (NORD, SUD), Parcaj subteran – URANUS – PIAŢA 

RAHOVA .  PUZ-urile au fost aprobate prin Hotărâri ale CGMB. 
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Pentru continuarea implementării proiectului complex PIDU Zona centrală a municipiului 

Bucureşti, începand cu luna iulie 2016, acesta a fost transferat/predat Direcţiei Generale 

Dezvoltare Investiţii. 

OBIECTIVE MAJORE URMĂRITE PRIN PIDU – ZONA CENTRALĂ 

1.  RECUPERARE 

 Recuperarea unei identităţi urbane pentru centrul oraşului: Conceptul de Central Bucureşti se 

referă la revitalizarea şi reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul 

Bucureştiului.  

 Recuperarea zonei de la sud de Dâmboviţa şi reconectarea acesteia la centrul  Bucureştiului: 

Recuperarea atractivităţii Dâmboviţei ca râu al centrului Bucureştiului:  

 Regenerarea cartierelor tradiţionale degradate. 

Prin proiecte integrate de îmbunătăţire a infrastructurii, a spaţiului public, prin 

apariţia de incubatoare de afaceri şi centre comunitare, acest PIDU reprezintă un 

catalizator pentru regenerarea zonei.  Trei areale ale centrului  cu probleme socio-

economice şi cu o degradare accentuată a fondului construit - Zona Rahova-Uranus, Zona Căii 

Moşilor Vechi şi Zona Griviţei - pot fi ţinta unui program de regenerare urbană integrată, 

recomandat de strategia pentru centrul Bucureştiului. Prin reabilitarea de monumente istorice 

şi a spaţiilor publice se va ameliora imaginea acestor zone,  se vor crea locuri de muncă, şi se 

va stimula activitatea economică a vechilor axe comerciale Calea Rahovei, Calea Moşilor şi 

Calea Griviţei. În fine, crearea de incubatoare de afaceri, precum Platforma Business Uranus 

şi crearea de centre socio-culturale în zonele menţionate vor dinamiza zona din punct de 

vedere socio-economic. 

 Recuperarea şi refuncţionalizarea fondului construit prin reconversie:  

2.  CIRCULAŢIE:  

Prioritatea numărul 1 pentru facilitarea circulaţiei auto este de a elimina traficul de tranzit prin 

zona centrală, prin construirea inelelor şi a centurii. 

 Străzile şi bulevardele din zona centrală trebuie să aibă un rol în susţinerea vieţii urbane 

şi nu pentru tranzit.  
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 Parcaje: Prezenta în zona centrală a unui număr mare de instituţii publice şi culturale şi de 

locuri de petrecere a timpului liber duce la o aglomerare şi o folosire excesivă ca spaţiu de 

parcare a străzilor, inclusiv a zonelor de trotuar dedicate pietonilor, ceea ce creează disconfort 

tuturor. Se propune astfel realizarea unui sistem integrat de parcări de dimensiunii medii 

(sub 500 de locuri) ce sunt conectate la nodurile importante de transport în comun şi la reţeaua 

de artere cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti. Sistemul de parcări subterane şi supraetajate 

mici dispuse pe întreg inelul central va permite eliberarea de maşini a străzii, prin mutarea 

acestora în subteran, lăsând spaţiul de la nivelul străzii pentru o mai bună utilizare a acestuia 

de către pietoni şi biciclişti cât şi o fluenţă mai bună a traficului auto sau a transportului în 

comun. Acest proiect va fi realizat în etape evitându-se o disfuncţie majoră a traficului în zona 

centrală. 

 Încurajarea modalităţilor de transport durabile. PIDU-ZCB vizează realizarea unui sistem 

integrat de infrastructură rutieră, parcări, transport în comun, spaţii prioritare pentru pietoni şi 

infrastructură pentru biciclete.  

3.  SPAŢII PUBLICE 

 Străzi şi pieţe ca spaţii publice prietenoase: PIDU-MB are ca prioritate reconfigurarea prin 

proiecte de calitate a 21 de spaţii publice urbane, de la Piaţa George Cantacuzino la spaţiul 

public Mănăstirea Antim.  

 Spaţii publice reprezentative: Ceea ce se defineşte ca Central Bucureşti se întinde între Piaţa 

Victoriei, Piaţa Romană, Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii, Piaţa Revoluţiei,  Piaţa Bibliotecii 

Naţionale - până la Palatul Parlamentului şi Piaţa de Flori George Coşbuc. Acestea sunt spaţii 

publice importante pentru care se doreşte o reabilitare pe principii moderne, transformandu-

le în spaţii reprezentative, simbol pentru un Bucureşti european.  

4.  COMPETITIVITATE 

 Proiecte propuse: Au fost identificate o serie de proiecte la nivel macro, proiecte ce trebuie 

integrate în strategii ample la nivelul oraşului, al căror impact se va resimiţi pe o arie extinsă, 

atât la nivel spaţial, cât şi funcţional. Astfel, o atitudine pozitivă faţă de prezenţa unor rezerve 

de terenuri ce pot fi reutilizate (de exemplu Zona Antrepozitelor Uranus), de prezenţa unor 

elemente cu funcţiuni culturale (teatre, săli de spectacole, muzee), care îşi exercită influenţa 

atât la nivel local cât şi la nivelul întregului oraş, ar putea constitui elementul important pentru 

dezvoltarea zonei. Tot la nivelul întregului centru, sunt prevăzute proiecte de reabilitare a unor 
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clădiri cu funcţiuni socio-culturale, care vor avea impact pe scară largă, întrucât se adresează 

unui public larg. 

 La scară locală, se propun proiecte care să completeze infrastructura necesară unei bune 

funcţionări a zonei centrale. Acest tip de proiecte presupune crearea de parcări sub şi 

supraterane, crearea de conexiuni de tipul podurilor şi remodelarea nodurilor de transport 

public. 

 Intervenţiile la scara micro, presupun amenajarea spaţiilor publice, urmărind creşterea calităţii 

acestora pentru a oferi o ambianţă caracteristică centrului, adresată în special pietonilor şi 

bicicliştilor. Proiectele din această categorie acoperă o gamă largă, de la amenajarea spaţiilor 

de-a lungul axelor de circulaţie existente şi până la amenajările polilor de atracţie precum 

scuarurile, pieţele.  

 

 Proiectul individual „TRASEU PRIORITAR PIETONAL ŞI DE BICICLIŞTI include 

42 sub-proiecte” (faza: studiu de fezabilitate) 

Traseul prioritar pietonal şi pentru 

biciclişti are la bază o strategie 

alternativă pentru promovarea 

centrului Bucureştiului. În acest 

scop, au fost definite cele mai 

importante spaţii publie şi cele 

mai interesante repere turistice 

din zona centrală, care au fost 

cuprinse într-un traseu de 2 ore 

pe jos sau ½ oră cu bicicleta: 

S-a plecat de la conceptul de 

cameră urbană. Camera urbană 

înseamnă spaţiul public comunitar 

cu activităţi bine definite, integrat într-un sistem la 

nivelul întregului oraş. 

TRASEU PRIORITAR PIETONAL ŞI DE 

BICICLIŞTI  include 42 de sub-proiecte. 

Figura: Traseul prioritar pietonal  şi de biciclişti 
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„RECONFIGURARE CALEA MOŞILOR ÎNTRE STRADA BĂRĂŢIEI ŞI BULEVARDUL 

CAROL I” 

Proiectul urmăreşte reabilitarea Căii Moşilor şi adaptarea sa la un sistem care să favorizeze 

pietonii, transportul în comun şi să conecteze această arteră la Centrul Istoric. Proiectul se va 

realiza pe infrastructura existentă, se vor adăuga spaţii verzi, mobilier urban, iluminat ambiental 

local, artă urbană. 

RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA 

VECHE 

Proiectul are ca scop, în afara protejarii, restaurarii  şi  consolidării,  precum  şi funcţionalizarea  

şi  punerea  în  valoare  a vestigiilor arheologice. Sunt recomandate o serie de interventii absolut 

necesare asupra acestor vestigii, unele directe, cu rol de  asigurare a integritaţii şi structurii, altele 

indirecte, cu rolul de a înlatura factorii care pun in pericol starea monumentului. Proiectul de 

restaurare cuprinde realizarea unui circuit muzeistic adecvat,  asigurarea spatiilor necesare 

functionaril unui muzeu, închiderea şi climatizarea spaţiilor pentru a asigura conservarea 

vestigiilor arheologice 

 

REVIZUIRE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (PUG-

MB):  

PUG-MB în vigoare, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 

232/19.12.2012, prelungit prin HCGMB nr. 224/2015 a înregistrat, de-a lungul unei 

perioade de 15 ani, sute de intervenţii importante prin intermediul Planurilor Urbanistice 

Zonale şi a celor de detaliu aprobate, devenind astfel depăşit în raport cu noile realităţi 

economice şi teritoriale ale Capitalei, ceea ce impune revizuirea acestuia prin păstrarea liniilor 

directoare ale strategiei aprobate în anul 1999 care s-au dovedit corecte, amendarea celor care 

au fost invalidate sau alterate de evoluţia dezvoltării oraşului în ultimii ani. 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti revizuit va identifica zonele şi sub-

zonele spre care ar trebui canalizată dezvoltarea oraşului şi să prescrie indicatori urbanistici 

atractivi în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile pentru aceste zone. În acelaşi timp, 

trebuie prevăzute rezolvări clare pentru cât mai multe din situaţiile speciale ce apar în oraş. 

Scopul final al modificării este eliminarea majorităţii situaţiilor în care se apelează la 

urbanism derogatoriu.  

In anul 2012 a fost demarată procedura de achizitţe publică - concurs de soluţii. Scopul 

acestuia a fost selectarea concurentului care ofera atât o echipă multidisciplinară capabilă să duca 
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lucrarea la bun sfârşit, într-un timp stabilit, cât şi o echipă capabilă să ofere soluţii directoare, de 

principiu, inovative şi creative, care vor fi apreciate de un juriu de specialitate cu competenţă 

recunoscută, pe baza unor criterii obiective definite în caietul de sarcini. 

În anul 2013 s-a incheiat contractul de servicii nr. 469107.10.2013, cu Asocierea 

Universitatea de Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, 

Expertiza şi Consulting, Arnaiz Arquitectos SLP, SC Aecom Ingenieria SRL, SC Intergraph 

Computer Services SRL, SC Compania de  Consultanta şi Asistenţă Tehnica SRL, SC 

Synergetics Corporation SRL (Universitatea de Arhitectura şi Urbanism Ion Mincu" - Centrul de 

Cercetare, Proiectare, Expertiza şi Consulting - lider). Contractul are valoarea de 35.225.000 lei, 

exclusiv TVA, şi durata de finalizare 41 luni. 

 În cazul revizuirii Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, este vorba 

despre un proiect de o mare complexitate, care va avea ca finalitate trasarea direcţiilor de 

dezvoltare spaţială a Capitalei (în palier strategic) pentru un orizont mediu de timp şi totodată, 

elaborarea regulamentului local de urbanism (în palier operaţional) pentru întregul teritoriu 

administrativ al oraşului. De asemenea, este deosebit de importantă relaţia oraşului cu 

vecinătăţile sale. 

 În cadrul proiectului “Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti”, 

conform Contract nr. 469 / 07.10.2013, la acest moment, se derulează Etapa I – „Elaborare 

formă sintetizată a PUGMB în vigoare şi stadiul actual al dezvoltării urbane”. S-a întocmit 

Faza I.1 „Elaborare formă sintetizată a PUGMB în vigoare” şi este în curs de derulare a 

Fazei I.2 „Stadiul actual al dezvoltării urbane”. 

 În cadrul proiectului “Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti”, 

conform Contract nr. 469 / 07.10.2013, în anul 2014, s-a elaborat Etapa 1 - Faza I.2. –        ” 

Stadiul actual al dezvoltării urbane “  care a cuprins studii de fundamentare: Analiza 

privind Zona Metropolitană; Analiza integrării în schema de trafic a traseelor CF existente la 

nivelul MB şi a AUB; Studiu de delimitare a zonelor de protecţie; actualizare studii istorice; 

Analiza stadiului actual de dezvoltare - Studiul: Locuinţa; Analiza stadiului actual de 

dezvoltare - Studiul: Dotare tehnico-edilitară; Furnizarea de servicii publice; Mediul şi altele. 

 Pentru proiectul Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti urmează a 

se finaliza faza I.2 a contractului cu restul studiilor de fundamentare (ex.: Studiu privind 

mobilitatea urbană în teritoriu; Studiu privind morfologia tipologică urbană în teritoriu; 
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Documentaţii PUZ-uri Zone Protejate; Demografie; Vulnerabilităţi şi riscuri; Analiza şi 

diagnosticul tendinţelor de dezvoltare; Analiza şi diagnostic SWOT etc.) 

 La sfârşitul Etapei I - Faza 2, se va întocmi un document de sinteză care va analiza toate 

studiile de fundamentare cu scopul de a sintetiza problemele relevante în această etapă, care 

sunt susceptibile de a avea un impact pentru Etapa II - „Elaborare Plan Urbanistic General şi 

Regulament Local de Urbanism”, în ceea ce  priveşte reglementarea urbanistică a teritoriului 

administrativ al Municipiului Bucureşti. 

 Studiu - Diagnostic urban ZONA FERENTARI în vederea lansării unui program de 

regenerare urbană 

Pentru acest studiu, procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 

servicii s-a finalizat în 2016.  Acest studiu va sta la baza demersului PMB de a accesa fonduri 

europene pe Axa 5.1. 

Având în vedere starea actuală a întregului Cartier Ferentari, ce poate fi constatată fără a fi 

în mod necesar un locuitor al zonei, este evident că este necesar a fi luate măsuri de remediere 

căt mai curând, în caz de neintervenţie existând riscul de depreciere accelerată ce se va 

traduce prin costuri economice şi sociale sporite. Întrucât, în acest areal, există zone construite 

aflate în stare de degradare (clădiri, locuinţe insalubre, spaţii publice, infrastructura tehnico-

edilitară), afectate de probleme economice şi sociale acute (calitate precară a locuirii, 

infracţionalitate, vulnerabilitate şi segregare socială etc.), proiectul va fi unul de regenerare 

urbană, care va include măsuri şi acţiuni ce vor fi realizate asupra patrimoniului construit şi al 

spaţiilor publice din zona /zonele de acţiune prioritară selectatate, protejând şi valorizând 

elementele de mediu natural sau antropizat, stimulând economia locală, în beneficiul 

comunităţii. 

Sunt necesare operaţiuni de regenerare urbană, care să creeze nuclee de însănătoşire a 

imaginii urbane şi să favorizeze incluziunea socială, având ca scop final ameliorarea calităţii 

vieţii rezidenţilor. 

Luând în consideraţie cele subliniate mai sus, va fi elaborat în anul 2017 un 

studiu/documentaţie prin care să fie analizat contextul local actual din diferite puncte de 

vedere: socio-demografic şi servicii, economic, accesibilitate şi mobilitate, locuire, probleme 

de mediu şi care va sta la baza unei strategii de dezvoltare locală integrată a zonei.  

Având în vedere iniţiativa UE de a implementa în perioada de programare 2014-2020 

un concept nou de dezvoltare „Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii” 
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(DLRC) în oraşele mai mari de 20.000 de locuitori, cu oportunităţi de finanţare nerambursabilă 

prin POCU 2014-2020 (Axa prioritară 5)  si oportunităţile de finanţare nerambursabilă prin axele 

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 (Axa Prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării 

economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban – infrastructura”), dedicate 

DRLC, se intentioneaza ca acest program de regenerare urbană pentru zona Ferentari să fie 

finanţat din asemenea fonduri. 
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CAPITOLUL 2 

POLITICA PRIVIND TRANSPORTURILE  ŞI INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

  

2.1  La nivelul Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea Circulaţiei, au fost continuate proiectele de investiţii cuprinse în programul de 

investiţii pe anul 2016 privind infrastructura capitalei. Sumele alocate pentru lucrări de investiţii  

au fost în valoare de  364.567.000 lei, totalul  cheltuielilor la finele anului 2016  fiind de 

168.988.799 lei. 

         În condiţiile dezvoltării metropolei, circulaţia rutieră se schimbă, volumul de transport creşte 

în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare materiale şi sociale ale locuitorilor, fapt ce impune 

transformarea vechiului sistem al reţelei de circulaţie într-un nou sistem eficient, corespunzător 

unui oraş cu  vitalitate sporită în toate domeniile. 

          Strategia Municipalităţii în domeniul infrastructurii şi transporturilor vizează, în principal, 

acele acţiuni menite să conducă la prioritatea transportului public concomitent cu dezvoltarea şi 

modernizarea elementelor componente ale acestuia.  

În acest sens s-au avut în vedere următoarele direcţii de acţiune: 

- promovarea ideii de utilizare integrală a multiplelor moduri de transport, cu scopul de a 

asigura o mobilitate ridicată şi de a controla încărcarea traficului; 

- continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport (linii de 

tramvai, depouri etc.) şi de dotare cu noi mijloace de transport; 

- implementarea sistemului de management al traficului şi sistem GPS;  

- mărirea progresivă, pe etape, a capacităţii de circulaţie a arterelor, în raport cu creşterea 

traficului prin lărgiri de artere, realizarea de pasaje rutiere şi pietonale; 

- continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a penetraţiilor existente şi crearea 

altora noi în vederea realizării continuităţii cu autostrăzile care converg către capitală; 

- completarea şi închiderea inelului median de circulaţie; 

- materializarea unor proiecte de pasaje supraterane şi subterane inclusiv modernizarea 

celor existente, atât in zona centrală a oraşului cât şi în cartierele de locuinţe;  

 

    Principalele  investiţii derulate în anul 2016 : 

1.  Străpungere B-dul. Nicolae Grigorescu-Splai  Dudescu 

          Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de 349.866.000 lei. 

Valorile totale decontate la finele anului 2016 au fost de 144.174.000 lei din care 

exproprieri 31.360.000 lei. 
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Investiţia este amplasată în zona de S-E a Municipiului Bucureşti şi constă în prelungirea 

Bulevardului Nicolae Grigorescu de la intersecţia cu B-dul. Camil Ressu până în Cheiul 

Dâmboviţei ( Splai Dudescu) şi după traversarea Dâmboviţei spre Şoseaua Olteniţei. La 

intersecţia Bulevardului Nicolae Grigorescu şi căile rutiere unidirecţionale (Splai Dudescu) care 

fac legătura cu Centura Bucureşti, Autostrada A2 spre est şi cu Piaţa Unirii spre vest,  s-a 

proiectat un nod rutier. 

Traversarea Râului Dâmboviţa se realizează prin două poduri separate, adiacente celui din 

prelungirea Bulevardului N. Grigorescu, dar la nivel cu Splai Dudescu, cu lungimea 

suprastructurii de 31,9 m. 

 

Caracteristicile principale ale proiectului : 

- lungime B-dul N.Grigorescu      2,4 km 

- lungime Splai Dudescu                                                          1,2 km  

- carosabil B-dul N.Grigorescu                                                3 benzi/sens  

- carosabil Splai Dudescu                 2 benzi/sens  

- pasaj rutier peste Splai Dudescu şi Dâmboviţa    142 ml 

- 2 poduri peste Dâmboviţa, la nivel cu Splaiul Dudescu    36 ml fiecare 

 

În anul 2016 s-au executat lucrări de drum, lucrări de poduri, reţele de canalizare şi apă  în 

valoare de 22.673.034,66 lei, ceea ce reprezintă un procent de 29,65% din valoarea contractului 

de execuţie. 

Valoarea totală a lucrărilor de execuţie decontată la finele anului 2016 a fost de 62.392.728,27 

lei, reprezentând un procent de 81,6% din totalul obiectivului de investiţie. 

Pentru finalizarea obiectivului în anul 2017 este necesar relocarea utilităţilor din ampriza 

proiectată. şi anume: supraînălţarea liniilor de înaltă tensiune deţinute de Transelectrica pentru a 

se asigura gabaritul de 

sigurantă în zona rampei de 

urcare pe pasajul de la km 

1+535 şi întocmirea unui 

proiect de iluminat public şi 

semaforizare corelat cu 

proiectul de bază astfel încât 

să se evite pe cât posibil 
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costuri suplimentare generate de interferenta acestor lucrări. 

În vederea integrării acestui proiect în cadrul inelului median ce va contribui la  fluidizarea  

traficului  din Bucureşti, este necesară realizarea racordării zonei de final proiect (km 2+400 – str 

Iuliu Haţeganu) cu Şos Vitan Bârzesti, printr-un poiect nou de infrastructură rutieră. 

 

2. Penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti-Piteşti 

Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de 2.009.746.000 lei. 

Valorile totale decontate la finele anului 2016 au fost de 139.143.000 lei, din care execuţie 

lucrări în valoare de 68.262.890 lei fără TVA. În anul 2016 s-au decontat lucrări în valoare de 

21.414.345 lei fără TVA. 

           Traseul viitoarei penetraţii a Autostrăzii Bucureşti-Pitesşi se desfaşoară în cea mai mare 

parte a sa în lungul canalului Argeş, canal de aducţiune a apei brute din Râul Argeş la staţia de 

tratare - pompare Roşu - Militari. Penetraţia Splaiul Independenţei – Autostrada Bucureşti-Piteşti 

va avea o lungime de 8,3 kilometri, va începe la intersecţia Splaiul Independenţei cu Şos. Virtuţii 

şi se va termina pe A1, la Podul Ciorogârla.  

         Noua arteră va avea câte trei benzi pe sens şi va fi mărginită în anumite zone de  străzi 

colectoare a traficului zonal. Vor fi construite trei pasaje supraterane: la intersectia Şos. Virtutii cu 

Splaiul Independentei, la intersecţia Penetraţia A1 – Bd. Uverturii şi la intersecţia cu Şoseaua de 

Centură în zona Pasajului CFR de la Ciorogarla. 

Prin realizarea acestei penetraţii se va obţine o mai facilă intrare in Bucureşti dinspre 

autostrada Bucureşti - Piteşti, dar şi o redistribuire a traficului în importantele noduri de 

circulaţie propuse a se realiza prin pasaje denivelate. Totodată, se urmăreşte atragerea 

fluxurilor de circulatie, accesibilitatea la Autostrada A1, costuri scăzute de transport, accesul 

al servicii, siguranţa traficului, susţinerea dezvoltării locale şi impactul scăzut al emisiilor din 

trafic. 

Caracteristici tehnice principale ale obiectivului de investiţii: lungime drum 6,44 km, 

suprafaţa drum 128.980 mp, lungime poduri şi rampe 3.560 m. 

Proiectul a fost împărţit pe trei tronsoane :  

- Tronsonul I – km 0 ( Splaiul Independenţei) – Şos. Virtuţii 

- Tronsonul II - Şos. Virtuţii – Şos. De Centură  

- Tronsonul III - Şos. De Centură – Autostrada A1 

Tronsonul I implică realizarea traversarii râului Dambovita pe directia A1 - Splaiul 

Independenţei prin intermediul unui pod hobanat peste râul Dâmboviţa cu o lungime de 235,2 
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m şi o lăţime totală de 13,9 m (3 benzi de circulaţie rutieră) şi realizarea unui nod rutier la 

intersecţia Splaiului Independenţei cu Şoseaua Virtuţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele deficienţe ce determină întârzierea execuţiei proiectului: 

- Tronsoanele II şi III  şi o parte a Tronsonului I nu au PUZ aprobat,  

- Nu există  Certificat de Urbanism  pentru întreg proiectul, 

- Proiectul Tehnic nu este finalizat  în vederea  stabilirii culoarului de expropriere pentru 

Tronsonul  II şi III 

- Lipsa Avizului de mediu general de la APM şi a Avizul Brigăzii de Poliţie Rutieră 

 

3. Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai – B-dul. Liviu Rebreanu  

Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de 158.883.000 lei . 

Valorile decontate la finele anului 2016 au fost de 98.009.000  lei 

B-dul Liviu Rebreanu face legătura între B-dul Camil Ressu, Nicolae Grigorescu şi 1 

Decembrie 1918, având ca scop realizarea unei reţele de circulaţie modernă care va permite 

desfăşurarea traficului general şi de transport în comun de suprafaţă în condiţii optime de 

circulaţie. 

Caracteristici tehnice: lungime stradă 2,78 km, lungime linie tramvai 2,78 km, suprafaţă 

carosabil 39.480 mp, suprafaţă zonă verde 8.460 mp, casete edilitare 2.820 m. Principalele 

categorii de  lucrări sunt refacerea structurii rutiere, linia de tramvai, trotuare, reamenajarea 

intersecţiilor, racordări cu străzile laterale, parcări, amenajarea unei parcări de tip park & ride, 
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piste de biciclişti, lucrări edilitare. S-au executat lucrări la calea de rulare tramvai, sistem rutier şi 

trotuare în proporţie de 87 %. 

          Obiectivul  va fi finalizat în anul 2017. 

 

4.Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - Şos. Iancului şi Şos. Pantelimon  

Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de: pentru Şos. Pantelimon  312.132.000 

lei şi pentru Şos. Iancului 107.497. 000 lei. 

    Lucrările de reabilitare se desfăşoară în limitele amprizelor existente fără modificări de 

traseu. Lucrările de bază sunt: lucrări de drum, refacere trotuare, refacere racorduri cu străzile 

adiacente, refacerea sistemului de evacuare ape pluviale, modernizarea liniei de tramvai, terminal 

multimodal amplasat la intersecţia Şos. Pantelimon şi Şos. Vergului prevăzut cu parcaj subteran 

de 450 locuri, pasaje pietonale, iluminat public. 

    Caracteristici tehnice : 

   Şos. Iancului  

- Lungime totală – 1,250 km 

- Lăţime – 22 m 

- Nr. benzi rulare -  4 

- Lungime traseu linie de tramvai – 1,25 km cale dublă 

- Parcări – 110 locuri 

- Semnalizare verticală – 136 buc. 

În luna februarie 2016 a fost reluată circulaţia tramvaielor pe Şos Iancului, în urma punerii 

in functuine a acestui tronson de lucrare. 

Şos. Pantelimon  

- Lungime totală – 3.85 km 

- Lăţime – 27 m 

- Nr. benzi pe sens -  3 

- Lungime traseu linie de tramvai – 6.51 km cale simplă 

- Lungime cabluri c.c – 7,1 km 

- Peroane staţie – 15 buc. 

- Cabină cap linie – 1 
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          La începutul lunii februarie 2016 a fost reluată circulaţia tramvaielor pe Şos Pantelimon 

(între Şos Iancului şi Bdul Chişinău) în urma punerii în funcţiune a acestui tronson.  Lucrările la 

sistemul rutier şi linie tramvai au fost realizare în proporţie de 90 % . 

Gradul de implementare a proiectului este de aproximativ 70% şi va putea fi finalizat în 

întregime în vara anului 2018 cu condiţia demarării execuţiei Park & Ride în primăvara anului 

2017. 

Valorile decontate la finele anului 2016 au fost:  

- pentru Şos. Pantelimon 138.743.000 lei, 

- pentru Şos. Iancului 42.600.000 lei. 

 

5. Pasaj subteran Piaţa Presei Libere  

Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de  104.354.000 lei 

Pasajul rutier este amplasat în partea de nord a Municipiului Bucureşti, la intersecţia 

arterelor Şos. Bucureşti-Ploieşti, Şos. Kiseleff,B-dul Mărăşti şi B-dul Poligrafiei. Pasajul este 

realizat pe direcţiile Şos. Bucureşti-Ploieşti-Şos. Kiseleff cu lungime traseu de 460 m şi bretea cu 

lungime de 280 m ce face legătura cu B-dul Mărăşti. Totodată, proiectul prevede  un pasaj 

pietonal nou ce traversează Şos. Bucureşti-Ploieşti. 

În anul 2016 s-a finalizat investiţia prin racordarea străzilor adiacente şi punerea în 

funcţiune a celor 2 lifturi. 

Valorile totală decontată la finele anului 2016 a fost de 70.139.000 lei 

 

6. Supralărgire Fabrica de Glucoză 

     Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de  300.515.000 lei 

Obiectivul are ca scop : 

- lărgirea la 4 benzi de circulaţie a Şos. Fabrica de Glucoză pe sectorul cuprins între Calea 

Floreasca şi Şos. Petricani pe o lungime totală de 1,8 km, 

- reconfigurarea intersecţiilor pe care le traversează Şos. Fabrica de Glucoză şi racordarea la 

viitoarea intersecţie cu sens giratoriu a autostrăzii A3 Bucureşti – Ploieşti – Braşov, 

- asigurarea canalizării pluviale, 

- iluminat stradal, 

- amenajare spaţii verzi şi trotuare 

În anul 2015 s-a expropriat  zona afectată de lucrare. Valoarea exproprierilor a fost de 

47.800.000 lei. În anul 2016 s-a continuat procedura de licitaţie proiectare şi execuţie. 



57 

 

Proiecte cu finanţări europene nerambursabile 

1. Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului  

Valoarea investiţiei aprobată prin HCGMB este de  144.290.000 lei 

Valorile decontate la finele anului 2016 au fost de 41.777.016 lei    

   Intersecţia Şos. Olteniţei, Calea Văcăreşti şi Str. Niţu Vasile constituie un punct nodal de 

penetrare auto spre centrul Bucureştiului. Reconfigurarea acestei zone şi realizarea unui pasaj 

rutier denivelat subteran pe direcţia Niţu Vasile – Calea Văcăreşti are ca scop fluidizarea 

traficului în zona de sud a capitalei. 

Obiectivul de investiţie cuprinde: 

- Pasaj subteran pe direcţia Calea Văcăreşti - Str. Niţu Vasile,  

- Rampa Niţu Vasile , 

- Rampa Calea Văcăreşti, 

- 2 pasaje pietonale subterane în intersecţie (PP1 + PP2), pe direcţia Str. Niţu Vasile - 

Calea Văcăreşti de o parte şi de alta a pasajului rutier propus , 

- Pasaj pietonal prin subteran (PP3) între staţia de metrou Piaţa Sudului şi peroanele staţiei 

de tramvai aflate pe Şos. Olteniţei, 

- Pasaj pietonal subteran (PP4) la capătul dinspre Str. Niţu Vasile,. 

- Lucrări de modernizare a carosabilului şi trotuarelor în intersecţia Calea Văcăreşti, Şos. 

Olteniţei, Str. Niţu Vasile . 

     La sfârşitul anului 2016 s-a ajuns la cca 75% din lucrările totale aferente Pasajului Rutier 

şi a celor 4 Pasaje Pietonale. De menţionat este faptul că procentul de 100% include atât 

componenta de structură, cât şi finisajele (placări cu plăci de granit şi panouri de aluminiu) şi 

realizarea reţelelor de iluminat interior şi CCTV. Dacă ne referim numai la partea de structură, 

procentul de realizare atins la finele anului 2016 era de cca. 93% pentru întreg obiectiv.  

Estimarea cantităţilor de finisaje (granit  şi alumiu)  pentru : 

- Pasajul Rutier – cca 5.050 m2  şi  Pasajele Pietonale – cca 8.000 m2. 

2. Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului 

Bucureşti  

Valoarea obiectivului de investiţie în baza HCGMB nr. 70/2014 este de 44.630.000 lei      

              Obiectivul proiectului este de a realiza o reţea extinsă a pistelor de biciclete în 

Municipiul Bucureşti, care să asigure condiţii de circulaţie fluente şi sigure pentru participanţii la 

trafic care folosesc acest mijloc de transport. 

            Proiectul ce urmează să se execute este constituit dintr-o reţea de străzi şi bulevarde, 

desfăşurate pe axele Nord-Sud şi Est-Vest ale Municipiului Bucureşti. 
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           Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv atât asupra condiţiilor de trafic auto care 

se desfăşoară în zonele respective cât şi un puternic impact asupra mediului înconjurător,  prin 

scăderea noxelor generate de traficul auto. O altă caracteristică a proiectului o reprezintă 

amenajarea din punct de vedere al spatiului şi utilităţilor a unor puncte intermodale care să asigure 

conexiunea între bicicletă şi serviciul de transport public.  

Principalele tipuri de lucrări prevăzute  în proiect constau in : 

- Reconfigurarea unor artere de circulaţie şi amenajare de piste speciale destinate 

transportului  cu  bicicleta, 

- Amenajarea infrastructurii  de spaţii de parcare şi de depozitare a bicicletelor, 

- Amenajarea unor puncte intermodale care să asigure accesul către staţiile de transport 

public atât a pietonilor cât şi a bicicliştilor şi asigurarea de parcări pentru biciclete în 

zonele de interchange, şi care să ajute la stimularea utilizării acestor moduri de 

deplasare. 

Componente principale ale proiectului: 

- Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului 

Bucureşti , amenajate pe două axe principale, axa N-S şi axa E-V, 

- Crearea unui sistem de servicii de inchiriere, şi puncte intermodale pentru biciclişti, 

- Crearea de facilităţi de parcare pentru bicicletele private, 

- Publicitate în scopul promovării şi încurajării participantilor la trafic de a folosi ca mijloc  

de deplasare bicicleta. 

Proiectul este finanţat în proporţie de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul 

de stat prin bugetul  MMAP. 

În anul 2016 Unitatea de Implementare a Proiectului a pregătit documentaţia necesară  

scoaterii la licitaţie a Studiului de Fezabilitate.  

   3. Proiect CREATE (Congestion Reduction in Europe :Advancing Transport Efficiency- 

Diminuarea Congestiei în Europa :Eficienta Avansată în Transporturi ) din cadrul Programului 

Horizon 2020. Principalul obiectiv al CREATE este reducerea congestiei în oraşele europene, prin 

încurajarea unui transfer de la autovehicule către moduri de transport mai sustenabile. 

      Valoarea  proiectului este de 455.570 lei. 

Municipiul Bucureşti participă ca partener în proiectul european CREATE şi beneficiază 

de un grant de la Comisia Europeană (fonduri 100% nerambursabile) în sumă de 101.238,75 

EURO.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  2016-2030 Regiunea Bucureşti - Ilfov 
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         Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti – Ilfov este un 

document strategic de dezvoltare folosind un software, aplicaţie IT, de simulare şi planificare a 

transporturilor, având ca scop rezolvarea nevoilor de Mobilitate ale persoanelor şi întreprinderilor 

din această regiune, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea 

obiectivelor europene privind protecţia mediului şi eficienţă energetică. 

Astfel, viziunea de dezvoltare prezentată în Plan este de a realiza un sistem de transport 

eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială 

şi care să asigure o bună calitate a vieţii 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune îndeplinirea viziunii de dezvoltare a 

Mobilităţii, prin abordarea următoarelor obiective strategice: 

1. Accesibilitate - asigurarea că toţi cetăţenii au opţiuni de transport, care le permit accesul 

la destinaţii şi servicii esenţiale; 

2. Siguranţă şi securitate – îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în circulaţie;  

3. Mediu - reducerea poluării aerului şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 

consumului de energie; 

4. Eficienţă economică - îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi 

mărfuri; 

5. Calitatea mediului urban - contribuie la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban 

şi la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în 

general.  

Planul propune un  număr de 65 de măsuri şi proiecte integrate de investiţii pentru 

modernizarea tuturor formelor de transport motorizat şi nemotorizat  de pasageri sau marfă, în 

mişcare sau staţionar, abordând următoarele domenii:    

- Transportul în comun  

- Transportul nemotorizat (deplasarea pe biciclete) 

- Intermodalitate 

- Siguranţa rutieră urbană 

- Transportul rutier (în mişcare şi staţionar - parcari) 

- Logistica urbană 

- Gestionarea Mobilităţii şi utilizarea sistemelor de transport inteligente 

Atât Planul cât şi soft-ul de planificare au fost realizate în perioada 2015 - 2016 sub 

coordonarea unei echipe BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), în cadrul 

unui contract finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013.   
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Elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este necesară şi în 

vederea finanţării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014 – 2020 şi al Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.  

Planul este elaborat pentru un buget investiţional de aproximativ 7 miliarde de euro din 

care aproximativ 50% va fi utilizat pentru proiecte derulate de autorităţile locale (Bucureşti şi 

Ilfov) şi 50% va fi utilizat pentru investiţii în  dezvoltarea sistemului de metrou din subordinea 

Ministerului Transporturilor.   

Astfel, Planul prevede:  

- Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de tramvai, achiziţionarea de noi tramvaie şi 

modernizarea depourilor (12 Km noi de reţea, 50 Km modernizaţi, 270 echipamente 

modernizate sau noi), 

- Construirea de noi linii de metrou, ajungându-se la o lungime a infrastructurii de la aprox. 

70 km la 123 km cale dublă, 

- Modernizarea şi extinderea reţelei de autobuze şi troleibuze pe întreaga suprafaţă a 

Capitalei şi a Judeţului Ilfov, achiziţionarea de echipamente (100 troleibuze, 200 autobuze 

Euro 6, 300 autobuze electrice), realizarea de benzi dedicate, modernizarea staţiilor, 

îmbunătăţirea sistemului de informare a cetăţenilor;  

- Extinderea considerabilă a reţelei de transport cu bicicleta, atât în Capitală cât şi în judeţ 

(min. 250 km de piste de biciclete), 

- Implementarea unei politici de parcare coerente şi integrate şi construirea de spaţii de 

parcare pentru degrevarea drumurilor şi spaţiilor dedicate pietonilor,  

- Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri, inclusiv drumuri judeţene;  

- Dezvoltarea unui  sistem integrat de tarifare şi de management al traficului, 

- Crearea şi întărirea Autorităţii de Transport  şi reorganizarea sistemului de operare a 

transportului public de suprafaţă pe tot teritoriul regiunii Bucureşti – Ilfov.  

 

PMUD, aprobat prin HCGMB nr. 90 din 2017-03-29 se corelează cu alte documente 

strategice de la nivel local (Planul de Dezvoltare 2014-2020 al Regiunii Bucureşti-Ilfov, PUG, 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Ilfov, Planul Local de acţiune pentru Bucureşti şi 

Bucureşti-Ilfov) cât şi Master-Planul Naţional de Transport.   

Elaborarea planurilor de moblitate durabilă s-a bazat pe un proces de consultare cu 

specialişti, factori de decizie, administraţia locală, mediul de afaceri, societatea civilă şi alte 

structuri care au contribuit la realizarea unui plan de calitate.  

http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=36598
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La nivelul Municipiului Bucureşti, prinServiciul Sistematizarea Circulaţiei, Transport 

Urban şi Autorizări au fost desfaşurate activităţi după cum urmează: 

1.Comisia Tehnică de Circulaţie 

- lucrări analizate:   3816    

           din care  -  avizate: 3012 

                 - respinse: 804 

- solicitări de modificare a reglementărilor existente venite de la cetăţeni: cca. 1174, din care cca. 

998 prin Administraţia Străzilor şi cca. 176 prin Brigada Rutieră; 

2.Parcaje de reşedinţă avizate :217 locuri 

3.Înregistrări vehicule 

- vehicule înregistrate: 272 

- vehicule radiate: 52 

4.Eliberare autorizaţii acces zona centrală 

           În vederea scăderii concentraţiilor poluanţilor atmosferici s-a aplicat taxa de acces în zona 

centrală a Municipiului Bucureşti pentru autovehicule cu masa mai mare de 5 tone. În anul 2016 

încasările prin eliberarea autorizaţiilor de circulaţie au fost de  circa12.000.000 lei din vânzarea a 

unui număr de 7.893 autorizaţii. 

Situaţie cumulativă a lucrărilor referitoare la activitatea de taxi: 

Nr. autorizaţii eliberate - 6000 pentru persoane fizice autorizate şi societăţi comeciale. 

Taxe încasate pentru: 

- vizare autorizaţii,  vizare liste tarif, eliberare cazier conduită în sumă de 16.201.656 lei 

 - redevenţă – 668.019,25 lei. 

 

 2.2  Municipalitatea prin Regia Autonomă de Transport Bucureşti a acţionat în 

vederea  asigurării bunei funcţionări a transportului public de călători, de care depinde 

funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al celei mai mari metropole a României 

Transportul public de călători reprezintă "sistemul circulator" al întregii activităţi, 

constituind o importantă componentă fără de care existenţa unei comunităţi locale în contextul 

societăţii moderne ar fi de neconceput. 

Regulamentul (C.E) nr.1370/2007 creează cadrul general pentru activitatea de transport 

public de persoane la nivel european, iar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă 

demersuri pentru armonizarea legislaţiei naţionale la dispoziţiile incluse, astfel încât, până la data 

de 03.12.2019, să se realizeze cadrul necesar aplicării integrale a acestuia. 
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Principalele direcţii de acţiune în anul 2016: 

A. Demersuri pentru atribuirea serviciului de transport public de persoane în Municipiul Bucureşti 

la Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi/ sau transformarea în societate comercială 

B. Menţinerea activităţii de transport public de persoane în condiţii de confort şi siguranţă 

(indicatori cantitativi şi calitativi specifici activităţii) 

C. Activitatea economico-financiară  

D. Obiectivele de investiţii 

E. Continuarea demersurilor de recuperare a sumelor reprezentând diferenţa dintre subvenţiile 

aprobate pentru anii 2011, 2012, 2014 şi cele virate de către municipalitate 

F. Componenta comercială 

G. Managementul resurselor umane 

 

 A. Demersuri pentru atribuirea serviciului de transport public de persoane în 

Municipiul Bucureşti la Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi/ sau transformarea în 

societate comercială 

 

 În prezent Regia Autonomă de Transport Bucureşti se află în proces transformare şi de 

aliniere la prevederile legislative europene în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) 

nr.1370/2007 al Parlamentului şi al Consiliului European. Acest proces implică încheierea unui 

contract de servicii publice între Regia Autonomă de Transport Bucureşti ca operator de transport 

public şi autoritatea contractantă, unde vor fi stabilite clar condiţiile de prestare a serviciului de 

transport public, precum şi modul de acordare a compensaţiei şi a diferenţei de tarif aferentă 

reducerilor şi gratuităţilor la transportul public. 

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 a intrat în vigoare în decembrie 2009 şi este obligatoriu 

în toate elementele sale, aplicându-se direct în toate statele membre, cu o perioadă de tranziţie de 

10 ani (până în decembrie 2019). Cu un an înainte de expirarea perioadei de tranziţie, autoritatea 

competentă trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lansarea invitaţiei de 

participare la procedura competitivă de atribuire a serviciului de transport public. 

În paralel, s-au întreprins demersuri de aliniere a legislaţiei naţionale la prevederile 

Regulamentului (CE) nr.1370/2007 , s-a participat activ la elaborarea Planului de Mobilitate 

Urbană pentru Municipiul Bucureşti şi la proiectul de act normativ „Legea serviciilor publice de 

transport călatori”. Astfel, în anul .2016, C.G.M.B. a aprobat Studiul de oportunitate privind 

reorganizarea R.A.T.B. în societate comercială, incluzând structura organizatorică conformă 

pentru realizarea noii societăţi comerciale. 

 

 B. Menţinerea activităţii de transport public de persoane în condiţii de confort şi 

siguranţă (indicatori cantitativi şi calitativi specifici activităţii) 

 

Prestaţia a avut la bază programul de transport stabilit pentru anul 2016, avându-se în 

vedere utilizarea optimă a resurselor disponibile pe toate liniile gestionate de RATB, fără 

desfiinţarea acelora cu parc redus de vehicule în vederea asigurării continuităţii serviciului oferit, 

cu conservarea caracterului social al transportului public. 
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În anul 2016 s-a înregistrat o diminuare a ofertei de transport, fapt ce a condus la creşterea 

timpilor de aşteptare în staţii şi, implicit, a gradului de aglomerare în vehicule, în special în 

perioadele de maximă solicitare din zi. 

Pentru fluidizarea circulaţiei şi creşterea siguranţei în trafic, au fost făcute propuneri cu 

privire la: reorganizare circulaţie rutieră, amplasare oglinzi parabolice, modificare cicluri 

semaforice, înfiinţare/reamplasare staţii de oprire, montare garduri metalice între sensurile de 

circulaţie a tramvaielor în vederea prevenirii traversărilor neregulamentare, modificare marcaje pe 

carosabil în zona staţiilor de oprire, amenajări terminale, etc. 

La sfârşitul anului 2016 funcţionau 17 linii preorăşeneşti pentru care s-au încheiat 

contracte între RATB şi 12 localităţi din judeţul Ilfov, încasările pentru prestaţia realizată 

ridicându-se la suma de 9.957.940 lei.  

La creşterea veniturilor din surse proprii a contribuit şi activitatea de închiriere a 

vehiculelor regiei pe baza contractelor de prestări servicii pentru transport persoane precum şi în 

vederea realizării unor producţii cinematografice sau spoturi publicitare, contravaloarea acestor 

servicii fiind de 395.842,67 lei.  

 Principalii indicatori ai prestaţiei realizaţi în anul 2016, comparativ cu anul 2015, sunt 

prezentaţi mai jos. 

 

 Indicatori cantitativi  

 

         a) Parcul inventar  

 Total parc, din care: 
2015 2016 

1.929 1.929 

-tramvaie (vag.motor) 485 485 

- troleibuze 297 297 

- autobuze 1.147 1.147 

  

        b) Numărul de trasee – 31.12.2016 

TOTAL, din care: 
2015 2016 

149 155 

- tramvaie 24 24 

- troleibuze 15 15 

- autobuze 110 116 

  

 Indicatori calitativi 

 

       a) Oferta de transport  - loc. km. la 6,5 căl. / m2   (milioane)    

 Total, din care: 
2015 2016* 

8.932,75 8.742,98 

- tramvaie 4.000,73 3.908,63 
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- troleibuze 861,08 801,02 

- autobuze 4.070,94 4.033,33 

 * - Estimat 

 

       b) Viteza medie de exploatare (km/h)   

 Total, din care: 
2015 2016* 

12,99 12,86 

- tramvaie 12,98 12,91 

- troleibuze 11,02 10,94 

- autobuze 13,49 13,30 

 * - Estimat 
 

 

 C. Activitatea economico-financiară  

 

Prin Rapoartele de Inspecţie Fiscală şi prin Deciziile de Impunere , organele de control au 

stabilit ca obligaţii fiscale suplimentare pentru R.A.T.B. un total de 445.082.454 lei, respectiv 

99.590.013 lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugată pentru perioada septembrie 2007 - martie 

2013, aferentă subvenţiei acordată conform prevederilor legale . 

La data de 21.07.2015 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a luat 

măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările 

zilnice în conturile bancare ale Regiei. 

În urma demersurilor întreprinse de către R.A.T.B., în data de 25.03.2016 Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti a aprobat, prin Hotărârea nr.52, plata de către R.A.T.B. a sumei 

de 126.194.331 lei (respectiv 86.995.331 lei până la 31 martie 2016 şi 39.199.000 lei în intervalul 

1 aprilie – 30 iunie 2016) către A.N.A.F. 

  În intervalul de două luni de la aprobarea acestei Hotărâri, Municipalitatea a virat în 

conturile Regiei suma de 126.194.331 lei, sumă ce a fost redirecţionată către A.N.A.F. 

  În consecinţă, în data de 25.05.2016 A.N.A.F. a transmis R.A.T.B. Decizia de anulare a 

obligaţiilor de plată accesorii prin care se consideră că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

O.U.G. nr.44/2015 şi se acordă anularea penalităţilor de întârziere, a unei cote de 54,2% din 

dobânzi şi a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată 

principale restante la 30.09.2015 în sumă totală de 116.707.702 lei. 

 Acţiunea R.A.T.B. a avut ca efect încetarea măsurii A.N.A.F. referitoare la 

indisponibilizarea sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasări zilnice în 

conturile în lei şi/sau valută ale Regiei, deschise la unităţi bancare instituită în data de 20.07.2015. 
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 Odată acest obiectiv îndeplinit a fost necesar ca regia să beneficieze de rectificare bugetară, 

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 52/2016, pentru asigurarea continuităţii activităţii 

de transport public. Astfel, în data de 30.10.2016, prin HCGMB nr. 308, a fost aprobată 

suplimentarea subvenţiei pentru transportul în comun pentru anul 2016 cu suma de 78.000 mii lei. 

În data de 29.11.2016 a fost transmis către Direcţii/Comisii din cadrul Municipalităţii 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al RATB pentru anul 2016, rectificat în conformitate cu 

prevederile HCGMB nr. 308/31.10.2016, aprobat de Consiliul de Administraţie al R.A.T.B. în 

şedinţa din data de 28.11.2016, în vederea analizării şi înaintării spre aprobare conform 

prevederilor legale. La data de 28.12.2016 CGMB a aprobat, prin Hotărârea nr. 431, Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli al RATB pentru anul 2016, care include subvenţia aferentă activităţii de 

transport public, în sumă de 593.000 mii lei, din care 126.194 mii lei reprezentând sume aferente 

plăţii datoriei către A.N.A.F. 

Principalii indicatori economico-financiari ai RATB realizaţi în anul 2016 (preliminat) 

comparativ cu anul 2015 se prezintă astfel: 

                                                                                                                                  Mii lei 

STRUCTURĂ VENITURI 
REALIZĂRI 

2015 

REALIZĂRI 

2016 

preliminat 

VENITURI TOTALE 815.092 870.500 

VENITURI PROPRII  310.827 277.500 

SUBVENŢIE, din care: 

1.  subvenţie aferentă anului curent 

2. credite bugetare pentru stingere plăţi restante 

2014 (sumă aprobată şi nealocată în anul 2014) 

3. transfer sumă pentru a beneficia de facilităţile 

Legii 4/2016 de aprobare a OUG 44/2015 

515.200 

504.265 

10.935 

 

- 

593.000 

466.806 

- 

 

126.194 

 

                  Mii lei 

STRUCTURĂ CHELTUIELI 
REALIZĂRI 

2015 

REALIZĂRI 

2016 

preliminat 

CHELTUIELI MATERIALE, din care: 150.452 138.570 

 Combustibil 87.095 78.000 

Energie, gaze, apă 32.869 29.450 

LUCRĂRI, REPARAŢII, SERVICII 8.476 8.750 

IMPOZITE TAXE 16.006 91.500 

SALARII (inclusiv drepturi salariale cuvenite în 

urma unor hotărâri judecătoreşti, contract de 

mandate) 

351.919 369.128 
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ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL 93.439 99.122 

TICHETE DE MASĂ 19.663 19.550 

CHELTUIALĂ DE PERSONAL 465.021 487.800 

AMORTIZĂRI ŞI PROVIZIOANE 162.565 133.630 

CHELTUIELI FINANCIARE 4.303 2.550 

TOTAL CHELTUIELI 806.823 862.800 

IMPOZIT PE PROFIT 8.269 7.700 

TOTAL CHELTUIELI 815.092 870.500 

KILOMETRI REALIZAŢI – mii km 74.212,377 72.630,424 

COST/KM 10,98 11,98 

 

Din analiza indicatorilor economico-financiari şi a celor calitativi prezentaţi se observă 

creşterea cheltuielilor şi a veniturilor totale înregistrate în anul 2016, situaţie preliminată, faţă de 

cele realizate în anul 2015, în condiţiile scăderii numărului de kilometri realizaţi.  

Acest fapt se explică prin aplicarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 52/2016, respectiv: 

- virarea, de către Municipalitate în conturile regiei, a sumei de 126.194 mii lei pentru 

achitarea datoriilor din Fişa Fiscală sintetică şi a plăţii sumei menţionate către ANAF; 

- înregistrarea în evidenţa contabilă a sumei cuprinsă în H.C.G.M.B. amintită anterior atât 

ca un venit, cât şi ca o cheltuială, conform prevederilor legale aplicabile.  

  

Acordarea de carduri electronice de transport pensionarilor cu domiciliul în  

Municipiul Bucureşti 

 

În vederea adaptării ofertei de vânzare la practica europeană a operatorilor de servicii 

publice de transport şi eficientizării activităţii prestate, o propunere importantă o reprezintă 

acordarea de carduri electronice de călătorie beneficiarilor prevederilor HCGMB nr. 139/2006 

(pensionarii cu domiciliul în Bucureşti). 

Consiliul de Administraţie al R.A.T.B a aprobat prin Hotărârea nr.18/30.06.2015 

„Procedura de promovare a draftului de modificare a H.C.G.M.B. nr.139/2006 în sensul acordării 

de gratuitate la transportul cu mijloacele de transport ale Regiei pensionarilor cu domiciliul în 

Bucureşti”; în data de 7.07.2015 documentaţia a fost transmisă Municipalităţii pentru analiză şi 

aprobare. Propunerea regiei prevede acordarea de gratuitate pensionarilor cu domiciliul în 

Bucureşti, cu pensie de până la 1.500 lei/lună, zilnic, dar nu în intervalele 8.00-10.00 şi 17.00-

19.00 (cu excepţia sărbătorilor legale), pe baza cardurilor electronice de călătorie. 

 

 D. Obiectivele de investiţii 
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Îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport public de persoane se realizează şi prin 

obiectivele de investiţii finanţate, fie din surse alocate de Municipalitate, fie din utilizarea 

fondurilor proprii. 

În luna ianuarie 2016 a fost actualizată şi aprobată de către CCE şi CA al RATB „Lista cu 

propunerile de obiective de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 2016 şi 

estimări 2017 - 2019 actualizată în luna ianuarie 2016”, la valoarea de 165.772,11 mii lei din 

credite bugetare. 

 Prin Hotărârea CGMB nr. 32/29.02.2016 s-au aprobat cheltuieli de investiţii pentru 

RATB în valoare de 33 milioane lei, urmând ca această sumă să fie detaliată ulterior şi inclusă în 

Anexa 2-39. 

 Urmare prevederilor HCGMB nr. 32/2016, prin Hotărârea CA al RATB nr. 5/21.04.2016 a 

fost aprobată Nota justificativă împreună cu Lista cu propunerile obiectivelor de investiţii pe 

anul 2016 şi estimări pentru anii 2017 – 2019, cu finanţare integrală sau parţială de la buget, cu 

încadrare în valoarea de 33.000,00 mii lei, având următoarea componenţă: 

Cap.B - Lucrări noi 

1. Modernizarea centralei termice de la sediul DISECR în valoare de 502,96 mii lei - 

HCGMB nr. 133/30.06.2015; 

2. Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina în valoare de 1.495,33 

mii lei - HCGMB nr. 132/30.06.2015; 

3. Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Vatra Luminoasă în valoare de 

1.049,30 mii lei - HCGMB nr. 134/30.06.2015; 

Cap.C – Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 

Subcapitolul C.b.: Dotări independente 

1. Fabricarea în cadrul Uzinei de Reparaţii a 1 buc. tramvaie Bucur LF – CA cu podea 

parţial coborâtă în valoare de 4.467,74 mii lei; 

2. Modernizarea în cadrul Uzinei de Reparaţii a 10 buc. tramvaie Bucur V3A - 93 în 

valoare de 19.183,33 mii lei; 

3. Achiziţia a 4 buc. autobuze Double – Deck în valoare estimată de 4.688,64 mii lei; 

4. Autospecială cu agregat termic de sudură pentru întreţinere şi reparaţii linii de tramvai  - 

3 buc. în valoare estimată de 680,79 mii lei; 

5. Buldoexcavator cu anexa picon – 1 buc. în valoare estimată de 387,57 mii lei; 
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6. Autospecială pentru transport valori – 1 buc. în valoare estimată de 237,10 mii lei; 

 

Subcapitolul C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi 

intervenţiile 

1. Expertize tehnice pntru clădiri ce sunt în administrarea RATB în valoare estimată de 

130,06 mii lei; 

2. Cheltuieli de proiectare la valoarea de 177,18 mii lei. 

 Detalierea sus-menţionată a programului de investiţii RATB pentru anul 2016 a fost 

aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 147/07.07.2016. 

 Având în vedere că detalierea obiectivelor cuprinse în „Lista obiectivelor de investiţii cu 

finanţare integrală sau parţială de la bugetul local pentru anul 2016 şi estimări pentru anii 2017 – 

2019” – a fost făcută la jumătatea lunii iulie 2016, toate procedurile de achiziţii de produse, 

servicii şi lucrări au fost declanşate la sfârşitul trimestrului III şi începutul trimestrului IV 2016. 

Ca urmare, s-a ajuns în situaţia de se diminua „Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare 

integrală sau parţială de la bugetul local pentru anul 2016 şi estimări pentru anii 2017 – 2019”, 

după cum urmează: 

 

 1. Poziţia B2 din listă – “Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina” 

–  aprobată cu Hotărârea CGMB nr. 132/30.06.2015, s-a redus de la valoarea anterior aprobată de 

1.495,33 mii lei inclusiv TVA la valoarea de 8,91 mii lei. Justificarea constă în atribuirea cu mare 

întârziere a procedurii de achiziţie pe SEAP.  

 2. Poziţia B3 din listă – “Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Vatra 

Luminoasă” –  aprobată cu Hotărârea CGMB nr 134/30.06.2015, s-a redus de la valoarea anterior 

aprobată de 1.049,30 mii lei inclusiv TVA la valoarea de 8,91 mii lei. Justificarea constă în 

atribuirea cu mare întârziere a procedurii de achiziţie pe SEAP.  

 3. Poziţia C.b.2. “Modernizarea în cadrul Uzinei de Reparaţii a 10 tramvaie V3A-93” se 

reduce de la 19.183,33 mii lei la valoarea de 3.846,67 mii lei.  

Valoarea nouă cuprinde două modernizări de vagoane – 3.836,67 mii lei. Fizic, diminuarea 

constă în finalizarea, până la 31.12.2016, modernizării a 2 tramvaie V3A-93 faţă de 10 tramvaie 

aprobate prin HCGMB nr. 32/29.02.2016. 

Justificarea constă în lansarea cu întârziere a comenzilor de execuţie a confecţiilor de 

vagoane către Uzina de Reparaţii a R.A.T.B., după alocarea detaliată de către CGMB a bugetului 

de investiţii pentru anul 2016.. 
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Diferenţa de 8 buc. modernizări de vagoane tip V3A-93 a fost inclusă în „Lista 

obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local pentru anul 2017”. 

Livrarea acestora se va face în cursul anului următor, împreună cu modernizările propuse spre 

execuţie în 2017.  

 4. Poziţia C.b.3. Patru autobuze noi Double – Deck în valoare de 4.688,64 mii lei, inclusiv 

T.V.A., s-a scos din „Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la 

bugetul local pentru anul 2016 şi estimări pentru anii 2017 – 2019”, justificată prin imposibilitatea 

atribuirii licitaţiei organizate pe SEAP. 

 5. Poziţia C.b.4. - Trei autospeciale cu agregat termic de sudură pentru întreţinere şi 

reparaţii linii de tramvai., în valoare de 680,79 mii lei, inclusiv T.V.A., a fost scoasă din „Lista 

obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local pentru anul 2016 şi 

estimări pentru anii 2017 – 2019”, justificată prin imposibilitatea atribuirii procedurii organizate 

pe SEAP. 

 Propunerea de rectificare a „Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau 

parţială de la bugetul local pentru anul 2016 şi estimări pentru anii 2017 – 2019”, în valoare totală 

de 9.757,10 mii lei pentru credit bugetar (inclusiv TVA) a fost aprobată în CCE în şedinţa din 

18.11.2016 şi în CA în şedinţa din 28.11.2016. 

După aprobare au fost preluate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al RATB pe anul 2016, 

aprobat de CGMB în şedinţa din 28.12.2016. 

 În anul 2016 s-au înregistrat realizări la obiectivele de investiţii cu finanţare din alocaţii 

bugetare şi s-au efectuat plăţi în valoare totală de  8.795,936 mii lei,  pe obiectivele: 

 Cap. B – Lucrări noi 

 Poz. B.1: Modernizarea centralei termice de la sediul DISECR = 294,511 mii lei; 

 Poz. B.2: Modernizarea centralei termice de la sediul depoului Colentina = 8,910 mii lei; 

 Poz. B.3: Modernizarea centralei termice de la sediul depoului Vatra Luminoasa = 8,910 

mii lei. 

 Cap. C – Alte cheltuieli de investiţii 

 Poz C.b.1: Tramvai BUCUR LF- CA cu podea parţial coborâtă – 1 buc., conform devizului 

postcalcul, la valoarea de 4.200,750 mii lei; 

 Poz C.b.2: Modernizare tramvaie V3A-93 – 2 buc., conform devizului postcalcul, la 

valoarea totală de 3.524,135  mii lei; 

 Poz C.b.5: Buldoexcavator cu anexă picon - 1 buc., la valoarea de 320,410 mii lei; 

 Poz C.b.6: Autospecială pentru transport valori – 1 buc., la valoarea de 234,310 mii lei; 
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 Poz C.d.1: Expertize clădiri – la valoarea de 88,000 mii lei; 

 Poz C.d.2: Proiectare (documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) privind 

consolidările şi intervenţiile-la valoarea de 116,000 mii lei; 

 Referitor la investiţiile finanţate din surse proprii RATB, faţă de propunerea iniţială au 

mai avut loc o serie de modificări/actualizări, după cum urmează: 

 - În luna mai 2016 a fost aprobată în CCE şi CA RATB Nota justificativă şi „Lista de 

dotări independente şi confecţii RATB propuse a fi achiziţionate din investiţii – surse proprii în 

anul 2016”, actualizată în luna mai 2016” la valoarea de 5.127,94 mii lei. 

 - În anul 2016 s-au înregistrat recepţii şi puneri în funcţiune de mijloace fixe la obiectivele 

din Lista de dotări independente şi confecţii cu finanţare din investiţii-surse proprii RATB – 

pentru anul 2016 şi s-au efectuat plăţi în valoare totală de  3.499,285 mii lei. 

 Realizările cumulate pe anul 2016 la obiectivele de investiţii aprobate, cu finanţare de la 

bugetul C.G.M.B. şi din surse proprii RATB sunt în valoare totală de 12.295,221 mii lei. 

În ceea ce priveşte datoria la extern, s-au efectuat plăţi în anul 2016 în valoare totală de 

24.269.086,39 lei după cum urmează: 

 22.062.347,52 lei  pentru obiectivul “Modernizarea infrastructurii reţelei de tramvai in 

zona de sud-vest a Municipiului Bucuresti”. 

  2.206.738,87 lei pentru obiectivul “Sistem de Taxare” 

 Acestea includ atât rata aferentă aferentă creditelor pentru investiţii, cât şi dobânda. 

    

 E. Continuarea demersurilor de recuperare a sumelor reprezentând diferenţa dintre 

subvenţiile aprobate pentru anii 2011, 2012, 2014 şi cele virate de către Municipalitate 

 În perioada 2011-2015 a fost acumulată suma de 80.267 mii lei reprezentând subvenţie 

aprobată în cadrul bugetului propriu al Municipiului Bucureşti ca diferenţă de preţ şi tarife 

(subvenţie) pentru anii 2011, 2012, 2014 şi neîncasată de regie. 

 Acest fapt a generat dezechilibre financiare şi dificultăţi în asigurarea funcţionalităţii 

prestaţiei de transport, aspecte semnalate constant Municipalităţii, prin corespondenţă însoţite de 

documente justificative. Urmare acestei situaţii, regia a întreprins acţiuni de recuperare a creanţei 

reprezentând subvenţia aprobată şi neîncasată.  

 F. Componenta comercială 

Funcţiunea comercială cuprinde activitatea de vânzare, respectiv de control a titlurilor de 

călătorie, precum şi activităţi de marketing care vizează cu preponderenţă punerea la dispoziţia 

solicitanţilor a spaţiului publicitar disponibil din cadrul regiei.  
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Acţiunea de vânzare a titlurilor de călătorie, coroborată cu cea de control a acestora 

reprezintă un factor decisiv în atingerea nivelului veniturilor proprii planificate. 

Organizarea activităţii de vânzare a titlurilor de călătorie şi a altor produse distribuite prin 

reţeaua regiei s-a realizat prin adoptarea unei politici comerciale flexibile îndreptată spre 

promovarea produselor aflate în oferta tarifară, atragerea de noi clienţi, încurajarea clienţilor în 

achiziţionarea produselor prin utilizarea de modalităţi de plată variate.  

  Nivelul încasărilor din vânzarea titlurilor de călătorie, a cardurilor Activ şi Multiplu şi a 

altor produse în 2015 şi 2016 (preliminat) este prezentat în tabelul următor: 

 

2015 2016 – preliminat 

Modalită

ţi de 

plată 

Titluri de 

calatorie 

carduri 

Activ, 

Multiplu 

Alte 

produse 

Titluri de 

calatorie 

carduri 

Activ, 

Multiplu 

Alte 

produse 

Numerar 

(centre) 

169.075.145

,79 

2.219.149,

10 

288.793,

00 

167.627.204

,25 

2.589.115,

70 

225.489,

00 

Numerar 

(TVM) 34.762,00 0,00 0,00 33.733,00 0,00 0,00 

POS 

4.140.783,9

2 12.130,50 2.784,10 

4.501.619,5

7 17.443,80 2.678,00 

POS 

(TVM) 10.807,30 712,00 0,00 9.551,00 0,00 0,00 

OP 855.291,50 2.157,10 464,00 550.837,60 1.387,50 303,00 

WEB 612.231,00 0,00 0,00 837.581,00 0,00 0,00 

ATM 145.564,00 0,00 0,00 109.927,00 0,00 0,00 

VOUCH

ER 12.555,00 0,00 0,00 5.245,00 0,00 0,00 

SMS 464.920,00 0,00 0,00 869.368,00 0,00 0,00 

Mandate 

postale  74.406,25 0,00 0,00 36.545,50 0,00 0,00 

Carduri 

Dual  44.890,00 0,00 0,00 410.690,00 0,00 0,00 

TOTAL 

175.471.356

,76 

2.234.148,

70 

292.041,

10 

174.992.301

,92 

2.607.947,

00 

228.470,

00 

 

Activitatea de control asigură verificarea modului în care se realizează plata taxei de 

călătorie, constatarea şi sancţionarea abaterilor săvârşite de călători în mijloacele de transport în 

comun ce aparţin regiei. 

În perioada analizată, urmare activităţii de control în mijloacele de transport: 

- au fost sancţionate 37.901 persoane cu proces - verbal; 

- au fost emise 75.553 suprataxe in valoare de 3.777.650 lei. 
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- au fost expediate către Direcţiile/Serviciile de Impozite şi Taxe Locale din Municipiul Bucureşti 

şi provincie, spre executare silită, 36.142 procese-verbale şi au fost returnate 5.583, deoarece nu a 

fost îndeplinită condiţia de comunicare obligatorie.  

 

Pentru a oferi servicii de calitate prestate în condiţii de siguranţă şi pentru diminuarea 

numărului de călători neplătitori din mijloacele de transport în comun, pe parcursul anului 2016, 

Biroul Controlori a colaborat după un program stabilit de comun acord cu Jandarmeria 

Bucureşti/Ilfov, Poliţia Locală Bucureşti şi Poliţia Locală a Sectorului 2, respectiv a Sectorului 3. 

În acest sens, s-au efectuat acţiuni de control în cadrul cărora s-au realizat verificări şi s-au aplicat 

sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 

 

Nr. Acţiuni 

efectuate /luna 

Nr. carduri 

Suprataxă 

emise 

Nr. Procese 

verbale întocmite 

Ianuarie 2 11 76 

Februarie 16 263 341 

Martie 6 174 227 

Aprilie 2 37 37 

Mai 4 122 118 

Iunie 3 72 59 

August 4 120 124 

Septembri

e 
3 45 57 

Octombrie 3 72 93 

TOTAL 43 916 1132 

 

Întrucât este importantă creşterea nivelului de satisfacere a călătorilor, prin servicii de 

calitate prestate în condiţii de siguranţă, în luna mai 2016 s-au propus protocoale de colaborare 

între R.A.T.B şi Unitatea Administrativ Teritorială aferentă sectoarelor 1, 4, 5 si 6, din Municipiul 

Bucureşti. 

De asemenea, în luna februarie s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Protocolul de 

Colaborare încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Poliţia Locală a Municipiului 

Bucureşti. 

 Activităţile din sfera marketing-publicitate au avut ca obiectiv atragerea de venituri 

suplimentare prin închirierea spaţiilor publicitare aparţinând regiei (pe vehicule, stâlpi, centre din 

reţeaua de vânzare a titlurilor de călatorie) şi prin desfăşurarea unei campanii susţinute de 

promovare a liniei turistice Bucharest City Tour. 
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Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost încheiate 65 contracte şi 55 acte adiţionale de 

punere la dispoziţie spaţii publicitare RATB (interior/exterior vehicule, stâlpi, tonete) plus 2 

contracte tip pachet, în baza cărora s-au întocmit 249 de comenzi (233 pentru expunere reclama 

pe vehicule şi 16 pentru expunere reclamă pe stâlpi).  

Din contractele / actele adiţionale încheiate, precum şi din contractele tip pachet, până la 

data de 30.11.2016 au fost facturate venituri în valoare de 1.000.883,63 euro, o parte din sumele 

aferente acestor contracte urmând a se factura în anul 2017 în concordanţă cu perioada de derulare 

a acestora.  

Din perspectiva interesului pentru diverse tipuri de vehicule, interesul clienţilor s-a 

menţinut şi în anul 2016 preponderent pentru expunerea de reclamă pe autobuze, în 11 luni fiind 

decorate un număr de 967 autobuze Mercedes, 11 tramvaie şi 6 troleibuze, respectiv un total de 

984 vehicule decorate. 

În ceea ce priveşte punerea la dispoziţie de spaţiului publicitar pe stâlpii RATB, în primele 

11 luni ale anului 2016 cel mai mare număr de stâlpi utilizaţi printr-un contract a fost de 118 

stâlpi (Auchan), urmat de 40 stâlpi (reclama Kaufland), 28 stâlpi (reclama Hornbach) şi 22 stâlpi 

(reclamă Mc Donalds), respectiv 18 stâlpi (reclama Carrefour). 

 Proiectul Bucharest City Tour – 2016 

Având în vedere caracterul special al liniei turistice, în anul 2016 s-a menţinut conceptul 

de promovare iniţiat în anul 2013 şi continuat în anii 2014-2015, oferind turiştilor pe lângă 

serviciul de transport şi oportunitatea de a descoperi diversitatea posibilităţilor de entertainment 

din Bucureşti (restaurante, cluburi, pub-uri, etc) prin intermediul informaţiilor detaliate din 

materialele de promovare.   

Acest concept de promovare a avut la bază următoarele: Harta, flyerul şi voucherul City 

Tour, materiale care pe lângă diversitatea conţinutului informativ au dispus pe verso şi de spaţii 

dedicate pentru inserarea de module publicitare.  

De asemenea, pentru creşterea gradului de expunere a liniei turistice precum şi pentru 

atragerea unui număr sporit de turişti, în anul 2016 RATB a încheiat parteneriate pentru 

distribuţie vouchere şi promovare hărţi şi flyere City Tour cu 23 de hoteluri din categoria celor 

mai reprezentative din Bucureşti, precum şi cu 5 Agenţii de turism.  

Suplimentar, tot în scopul creşterii gradului de expunere al liniei turistice au fost încheiate 

colaborări strict pe distribuţie materiale de promovare City Tour cu: 24 de hoteluri, 10 hosteluri, 2 

puncte de informare turistică, 10 unităţi din categoria pub-uri, restaurante, parcuri de distracţii şi 

un organizator de evenimente.  
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Veniturile lunare înregistrate pe linia turistică din vânzarea legitimaţiilor de călătorie în 

perioada 1 mai-27 octombrie 2016, au crescut cu 15.078,73 lei/lună, veniturile raportate la 

numărul de km efectuaţi crescând de la 10,57 lei/km în 2015 la 12,89 lei/km în anul 2016 (cca 

12%). 

 G. Managementul resurselor umane 

Obiectivele principale ale activităţii de management al resurselor umane sunt: 

1. Realizarea unui corp de personal contractual competent, stabil, prin atragerea de personal 

contractual în vederea angajării;  

2. Armonizarea cadrului legislativ pentru activitatea de resurse umane prin implementarea 

reglementărilor legislative sau urmare a negocierilor la nivelul instituţiei. 

Din analiza evoluţiei personalului, respectiv a situaţiei angajărilor, mişcărilor interne şi a 

plecărilor, în cursul anului 2016 au plecat 604 persoane, dintre care: 

 324 prin pensionare, 

 106 prin acordul părţilor,  

   63 prin demisie,  

 111 diverse cauze (perioade determinate, abateri, decese, etc). 

 

În cadrul resurselor umane, formarea profesională este importantă deoarece aduce 

beneficii atât la nivelul angajatului, cât şi la nivelul angajatorului. Beneficiile formării 

profesionale la nivelul unui angajator se concretizează în: 

- forţă de muncă mai bine pregătită; 

- personal motivat; 

- îmbunătăţirea standardelor de calitate. 

Procesul de formare a personalului în scopul îmbunătăţirii performanţelor profesionale 

este asigurat de Biroul Formare Profesională (care are în componenţă Centrul de Pregătire şi 

Perfecţionare în Transporturile Rutiere şi Şcoala de conducători auto). 

Activităţile principale desfăşurate în cursul anului 2016 au vizat: 

- elaborarea şi întocmirea contractelor de şcolarizare - act adiţional la contractul individual de 

muncă - în număr de 1.892, pentru personalul din cadrul regiei. 

- desfăşurarea, în cadrul Biroului Formare Profesională, Centrului de Pregătire şi Perfecţionare în 

Transporturile Rutiere-R. A. T. B. şi Şcolii de Conducători Auto–R. A. T. B., a cursurilor de 

calificare, perfecţionare, specializare; testărilor anuale; stagiilor de practică; cursurilor TESA –

firme terţe la care au participat 3.326 persoane. 



75 

 

 

 2.3  La nivelul Municipilui Bucureşti, prin Administraţia Străzilor, s-a urmarit 

realizarea a două mari obiective şi anume: 

 

             1.     lucrări de reparaţii reţele stradale şi lucrări de reabilitare sistem rutier 

                      

             2.     lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală  

 

 Lucrări de reparaţii reţele stradale   

 

S-au executat  lucrări de reparaţii trotuare şi parte carosabilă pe un număr de 61 de artere :                                                             

                                                                          

NR. 

CRT 

TIP 

ARTERĂ 
DENUMIRE ARTERĂ 

1 BD. I.C. BRĂTIANU 

2 SOS. BUCUREŞTI MĂGURELE 

3 STR. PAJUREI 

4 BD. LAMINORULUI 

5 BD.  BUCUREŞTII NOI 

6 BD.  BASARABIA 

7 BD. METALURGIEI 

8 STR.. LUICĂ 

9 STR. TURNU MĂGURELE 

10 SOS.  GIURGIULUI 

11 SOS. CHITILEI 

12 SOS. ANDRONACHE 

13 SOS. PANTELIMON 

14 BD. TIMIŞOARA 

 15                   BD. MIHAIL KOGĂLNICEANU 

16 STR. DUMITRU BRUMĂRESCU 

17 STR. ANGHEL ALEXANDRU 

18         BD. REGINA ELISABETA 

19 SOS. ALEXANDRIEI 

20 STR. DEZROBIRII 

21 BD. ION MIHALACHE 

22 SOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI 

23 STR.  AVIONULUI 

24 STR. VASILE PĂRVAN 

25 ALEEA  PRIVIGHETORILOR 

26 STR. JANDARMERIEI 

27 BD. OASPEŢILOR 

28 STR. GHEORGHE MANU 
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29 STR. PIATRA CRAIULUI 

30 CAL. GRIVIŢEI 

31 STR.  BĂICULEŞTI 

32 STR. DR IACOB FELIX 

33 SOS. KISELEFF 

34 STR. EMIL RACOVITĂ 

35 STR. IZVORUL RECE 

36 STR. REŞITA 

37         STR. STOIAN MILITARU 

38 PTA. REGINA MARIA 

39 BD. REGINA MARIA 

40 STR. HUMULEŞTI 

41 CAL. FERENTARI 

42 PREL. FERENTARI 

43 STR. PUCHENI 

44 STR. TOPORAŞI 

45 STR. DRUMUL SĂRII 

46 STR. ZEŢARILOR 

47 STR. MIHAIL SEBASTIAN 

48 STR.  DR. CAROL DAVILA 

49 STR. PROGRESULUI 

50 STR. VENIAMIN COSTACHE 

51 SOS.  GROZĂVEŞTI 

52 BD.  UVERTURII 

53 STR.  APUSULUI 

 

 

 

Suprafaţa  reparată a fost de 392.600,00 mp . Valoarea lucrarilor executate a fost de 

29.365.000,00 lei. 

 

 

Lucrări de reabilitare sistem rutier şi lucrări edilitare 

 

NR. 

CRT 

TIP 

ARTERA 
DENUMIRE ARTERA 

54 PREL. GHENCEA 

55 STR. DREPTATII 

56 BD. IULIU MANIU 

58 BD. PRECIZIEI 

59 STR. VALEA CASCADELOR 

60 STR. GEORGE VĂLSAN 

61 STR. MĂRGELELOR 



77 

 

         S-au executat lucrări de reabilitare sistem rutier carosabil si trotuare si lucrări edilitare pe 

două artere şi anume Str. Nandru si Str. Teiuş, pe o suprafată de 5.800,00 mp. Valoarea lucrarilor 

executate a fost de 1.699.000,00 lei. 

 

Lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală 

 

S-au executat lucrări de semnalizare orizontală si verticală pe un număr de 25 de artere:  

 

NR  CRT ARTERA 

1 BD. MĂRĂŞEŞTI 

2 STR. POSTĂVARULUI 

3 STR. ION GHICA 

4 STR. LUJERULUI 

5 BD. METALURGIEI 

6 CAL. VITAN 

7 BD. DINICU GOLESCU 

8 BD. BUREBISTA 

9 STR. HELIADE INTRE VII 

10 STR. MOINEŞTI 

11 STR. MARIA ROSETTI 

12 STR. NERVA TRAIAN 

13 SOS. KISELEFF 

14 SOS. VIRTUŢII 

15 STR. DRISTORULUI 

16 PTA. EROII REVOLUTIEI 

17 STR. BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU 

18 BD. LIBERTĂTII 

19 BD. MIHAIL KOGĂLNICEANU 

20 BD. GHENCEA 

21 ALEEA PRIVIGHETORILOR 

22 CAL. ŞERBAN VODA 

23 BD. IANCU DE HUNEDOARA 

24 CAL. RAHOVEI 

25 STR. IZVOR 

 
- S-au executat lucrări de semnalizare rutieră orizontală – marcaje rutiere pe o suprafată de  31.465,00 mp  iar numărul de indicatoare rutiere 

montate a fost de 2.520,00 bucăti. 

- S-au executat lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală în zona unităţilor de 

învătămănt în 160 de locaţii.  

- S-au executat lucrări de semnalizare rutieră verticală - montare stâlpi de delimitare acces un 

număr de 5.520,00 de bucăţi .   

- S-au executat lucrări de semnalizare rutieră verticală - montare limitatoare de viteză  1.595,00 

ml . 
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- S-au executat lucrări de semnalizare rutieră verticală  - montare indicatoare rutiere echipate cu 

lămpi cu leduri alimentate cu panou fotovoltaic  150 de bucăţi.  

              Valoarea lucrarilor executate a fost de 9.751.000,00 lei. 

 

Lucrări de semnalizare rutieră - semaforizări 

 Investiţii 

a)“Lucrări de semnalizare verticală dinamică – Pasaj Unirii”. Indicatoarele dinamice avertizează 

asupra congestiei în trafic, asupra accidentelor, polei sau altor tipuri de incidente rutiere, asupra 

zonelor carosabile aflate în lucru sau asupra limitărilor de viteză în pasajele subterane. În cel mai 

simplu mod, ele pot oferi informaţii curente asupra condiţiilor de trafic. 

Valoare contract 2.655.837,29 lei cu TVA; 

Valoare decontată 2016 – 477.422,11 lei cu TVA. 

Durata contractului subsecvent 24.08.2017. 

 

b)“Elaborare studii de fezabilitate pentru semaforizare intersecţii şi treceri pentru pietoni” – 66 

studii de fezabilitate. 

Valoare decontată 910.090,44lei cu TVA. 

 

Întreţinere şi reparaţii 

a) “Lucrări de refacere şi întreţinere sisteme de creştere a gradului de siguranţă a zonelor 

pietonale şi pasaje din Municipiul Bucureşti” 

Valoare decontată – 757.257,44 lei cu TVA. 

 

b)”Lucrări pentru  asigurarea continuităţii şi a siguranţei în funcţionare a sistemelor de dirijare a 

traficului (automat de dirijare circulaţie, stâlpi semafoare) aflate în întreţinerea Administraţiei 

Străzilor” 

Valoare decontată 679.416,70 lei cu TVA. 

 

c)”Service, mentenanţă, reparaţii şi modernizări ale instalatiilor şi echipamentele sistemelor de 

semaforizare din Municipiul Bucuresti” 

- intervenţii la automatele de dirijare a traficului. 

Valoare decontată 203.453,98lei cu TVA. 
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-intervenţii şi revizii la automatele de dirijare a traficului. 

Valoare decontată 1.652.022,20lei cu TVA. 

-proiectare lucrari de reparaţii la instalaţiile de semaforizare de pe B-dul. Iuliu Maniu.  

Valoare decontată 13.550,20lei cu TVA. 

-reparaţii la instalaţiile de semaforizare.  

Valoare decontată 1.748.775,63lei cu TVA. 

-semaforizare trecere pentru pietoni  Arcul de Triumf.  

Valoare decontata 151.527,22lei cu TVA. 

-reparaţii la instalaţiile de semaforizare de pe B-dul Iuliu Maniu.  

Valoare decontată 7.914.224,10lei cu TVA. 

-intervenţii la automatele de dirijare a traficului. 

Valoare decontată 201.553,67lei cu TVA. 

-reparaţii la instalaţiile de semaforizare.  

Valoare decontată 1.271.609,93lei cu TVA. 

 

d)Furnizare şi montare 20 buc. Console – ansamblu rutier – indicatoare rutiere reflectorizante 

„TRECERE PENTRU PIETONI” , echipate cu lampi cu leduri şi panouri fotovoltaice. 

Valoare decontată 351.041,04lei cu TVA. 
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CAPITOLUL 3 

POLITICA PRIVIND INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ ŞI SERVICII DE 

UTILITATE PUBLICĂ 

 

Conform strategiei de dezvoltare a Municipiului Bucuresti un accent deosebit a fost pus pe 

modernizarea reţelelor tehnico-edilitare. Astfel, au fost alocate fonduri pentru finalizarea investiţiilor 

anterioare şi începerea unor lucrări noi în domeniul alimentării cu apă, canalizare, termoficare, iluminat 

public, transport public, inclusiv reabilitarea sistemului rutier.  

 

 

3.1  Servicii de Alimentare cu Apa, Canalizare, Amenajari Hidrotehnice  

3.1.1 Lucrari derulate prin Bugetul pe anul 2016 pentru DUP-SAACAH: 

Principalele investiţii realizate în scopul îmbunatăţirii serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi 

amenajări hidrotehnice, derulate prin bugetul pe anul 2016, sunt următoarele: 

1. Obiectivul "Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, 

precum şi a drumurilor aferente Ansamblului de locuinţe "Henri Coandă" sector 1 - 2 

Loturi” 

  Municipalitatea a atribuit prin licitaţie publică contractele de proiectare şi execuţie nr. 

729/30.12.2013 şi nr. 731/30.12.2013 privind obiectivul “Realizarea reţelelor publice de 

alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente 

Ansamblului de locuinţe "Henri Coandă"sector 1 - 2 Loturi” care include proiectarea şi 

execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile, a reţelei de canalizare a apelor uzate, a reţelei de 

canalizare a apelor pluviale, a sistematizării verticale şi a sistemului rutier şi proiectarea şi 

execuţia reţelei de iluminat public zonele 1 şi 2, amplasate pe raza teritorială a Municipiului 

Bucureşti, respectiv zona 3 şi zona 4 aferente acestui ansamblu, amplasate în prezent pe domeniul 

public al Consiliului Judeţean Ilfov şi a oraşului Voluntari. 

Durata: durata contractată este de 67 de zile pentru proiectare şi 265 de zile execuţie ( zile 

lucrătoare).  

Valoarea lucrărilor pentru cele două loturi atribuite este după cum urmează:  

- 119.124.523,04 lei inclusiv TVA din care proiectare 3.469.646,3 lei inclusiv TVA 

pentru lotul I 

- 97.963.827,32 lei inclusiv TVA din care proiectare 2.854.286,23 lei inclusiv TVA 

pentru lotul II 

Stadiu actual: pentru cele două contracte de proiectare şi execuţie a fost lansat ordinul de 

începere aferent părţii de proiectare începând cu data de 16.06.2014. 

Lotul I 

Ordinul de Începere pentru execuţia lucrărilor existente în Contractul aferent lotului I s-a înaintat 

către Executant în data de 15.03.2016.  

Lucrările executate în acest an pe acest lot, sunt după cum urmează: 
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Canalizare menajeră total = 4.649 ml conductă ,153 buc cămine  şi  204 buc racorduri 

Canalizare  pluvială total = 2.090 ml conductă  şi 74 buc cămine   

Alimentare cu apă total conducta PEHD = 2.956+60=3.016 ml, branşamente cămine = 89 buc,                     

vane îngropate =  4 buc, hidranţi = 5 buc    

Arteră fontă ductilă  DN 400mm, total = 812 ml conductă,  cămine=4 buc, hidranţi =1 buc 

Canal colector Dn 1200mm (prin metoda PIPE JAKING) total= 243 ml canal colector   

Progresul fizic al lucrărilor în şantier este de aproximativ 12%.  

Probleme întâmpinate: 

a. Lipsa actului adiţional aferent cantităţilor şi valorilor suplimentare ale contractului 

rezultate în urma finalizării proiectului tehnic şi care pot fi considerate modificări 

substanţiale ( se află în analiza consultantului în vederea demarării procedurii de NFP). 

b. Zone din proiect unde nu s-au putut executa lucrări datorită nedamărării procedurilor de 

expropiere. 

c. Lipsa accesului în şantier ( acces greoi) pe străzile din oraşul Voluntari. 

A fost semnat Actul adiţional nr.1 la contractul de proiectare cu execuţie nr. 731 / 30.12.2013 

privind obiectivul “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, 

precum şi a drumurilor aferente Ansamblului de locuinţe Henri Coandă, sector 1 – Lotul 1” 

înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 435/13.12.2016, act adiţional care face ca 

valoarea contractului să devină  98.469.028,63  lei fără TVA, suma suplimentară fiind datorată 

acelor modificări ale Listelor de cantităţi de la ofertă ce pot fi considerate nesubstanţiale. Pana 

la încheierea perioadei de raportare, Antreprenorul a solicitat la plata prin SIL 01, suma de 

4.296.602,43 lei  fara TVA. Suma certificată de Consultant prin CIP 01 şi de către Beneficiar a 

fost de 4.067.102,43 lei.. 

Lotul II 

Antreprenorul a depus Proiectul Tehnic (neînsoţit de documentaţia economică aferentă) în data de 

14.10.2016; în prezent acesta se află în analiza Consultantului., Totodată, Antreprenorul a 

transmis cu adresa nr. HC_266 din data de 28.11.2016, oferta financiară pentru drumuri, refacută 

după execuţia PT şi DE pentru Lotul II şi care se află, de asemenea, în analiza Consultantului. 

După realizarea acestei analize, documentaţia va fi avizată în CTE – PMB.  Demararea lucrărilor 

efective de execuţie va avea loc după avizarea proiectului şi obţinerea Autorizaţiei de Construire. 
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Ţinând cont de faptul că în data de 17.11.2016 a fost promulgată Legea nr.224/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.213/1998, a fost încheiat actul adiţional nr.1 la contractul 

de  proiectare şi execuţie lucrări nr. 729 din 30.12.2013 privind obiectivul “Realizarea reţelelor 

publice de alimentare cu 

apă, canalizare, iluminat 

public, precum şi a 

drumurilor aferente 

ansamblului de locuinţe 

Henri Coandă, sect. 1 – Lot 

II” înregistrat în Registrul 

Unic de Contracte cu nr. 

436/13.12.2016, prin care s-

a stabilit faptul că:  

,,Ordinul de începere pentru 

partea de execuţie va fi 

lansat după clarificarea 

situaţiei juridice a 

terenurilor aflate în prezent pe raza teritoriala a Consiliului Judetean Ilfov si a orasului 

Voluntari (n.n. transmiterea suprafeţelor de teren pe care urmează a se edifica lucrările aferente 

în patrimoniul Municipiului Bucureşti) , dar nu mai târziu de 30.04.2017.’’ 

 

 2. Obiectivul ,, Execuţie bazine de retenţie Şufaru Gheorghe pentru deservire zona 

Bucureşti Măgurele’’ 

Pentru soluţionarea problemei referitoare la preluarea apei pluviale din zona Bucureşti-Măgurele, 

se impune realizarea unui bazin de retenţie cu un volum util Vu=4000 mc.  

Valoarea lucrărilor conform contractului este de 14.387.820,978 lei exclusiv TVA.  

Stadiu actual: Pentru contractul de execuţie s-a lansat ordinul de începere către Antrepenor în 

data de 06.08.2015. Termen PIF al contractului : 15 luni de la ordinul de începere al 

achizitorului.  

 Lucrări realizate în 2016: 

 grinda de coronament (pereţi mulaţi) 100%; 

 au continuat săpăturile în interiorul incintei pereţilor mulaţi şi au fost finalizate 100% 

 puţurile de epuisment 100%; 

 sprijinirirea metalică a incintei cu şpraiţuri şi filate HEA 100% 

 radierul în procent de 90%-95% 

 stâlpii de beton armat din interiorul incintei în procent de 100% 

 pereţii de beton armat ai incintei în procent de 50%. 
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Până la această dată din punct de vedere financiar lucrările s-au realizat în procent de cca. 75%. 

 

3.1.2  Prin intermediul operatorului SC APA NOVA BUCUREŞTI  SA  (ANB)                  

a fost semnat la data de 15.02.2016 contractul prin care a fost desemnat consultantul care va 

asigura serviciile de consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică în vederea pregătirii aplicaţiei de 

finanţare pentru proiectul ,, "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

zonele Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii şi Henri Coandă". Acest contract presupune predarea 

documentaţilor de atribuire într-un termen maxim de 12 luni.  

În data de 10.11.2016 Consultantul desemnat a depus la PMB Studiul de Fezabilitate aferent 

( varianta draft).   Acesta a fost analizat de către reprezentanţii PMB-DUP şi cei ai ANB. 

Urmare analizei au fost solicitate diverse corecţii care se află în stadiu de implementare şi, de 

asemenea,  introducerea în cadrul acestei aplicaţii şi a lucrărilor de alimentare cu apă şi 

canalizare aferente cartierului ANL Henri Coandă lot II. 

 

 3.1.3  Principalele investiţii  propuse a fi demarate în 2016:  

 1. Obiectivul de proiectare cu execuţie ,,Extinderea reţelelor de apă potabilă şi 

canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a Municipiului Bucureşti (strada 

Ghidigeni sector 5)’’ Indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate au fost 

aprobaţi prin HCGMB 230/04.09.2014. Valoarea aprobată pentru acest obiectiv este de 

81.207.500 lei (valoare estimativă şi care poate fi diminuată în urma aplicării procedurilor de 

achiziţie care vor urma). 

2. Obiectivul de proiectare cu execuţie ,, Canal colector Cheile Turzii fără bazine de 

retenţie’’ Indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate au fost aprobaţi prin 

HCGMB 154/31.05.2013. Valoarea aprobată pentru acest obiectiv este de 171.287.176 lei 

(valoare estimativă şi care poate fi diminuată în urma aplicării procedurilor de achiziţie care vor 

urma) 

3. Obiectivul de proiectare cu execuţie ,,Canal interceptor nou pe Olteniţei între 

colectoarele A2-A3’’ . Indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate au fost 

aprobaţi prin HCGMB 153/31.05.2013. Valoarea aprobată pentru acest obiectiv este de 

61.750.141lei (valoare estimativă şi care poate fi diminuată în urma aplicării procedurilor de 

achiziţie care vor urma.Valoarea se va diminua şi cu suma aferentă lucrărilor deja executate de 

ANB reprezentând tronsonul de colector amplasat sub Pasajul Piaţa Sudului  ) 

Ţinând cont de valoarea mare estimată pentru aceste investiţii s-a încercat obţinerea 

de fonduri europene pentru punerea acestor proiecte în aplicare. În urma discuţiilor purtate în 
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anul 2015 cu Autoritatea de Management pentru POS Mediu a reieşit că aceste lucrări  ţinând cont 

de termenul de execuţie nu se puteau încadra în perioada de finanţare 2007-2013 ( în fondurile 

rămase necheltuite) dar că există posibilitatea ca lucrările aferente acestui obiectiv să fie finanţate 

din fonduri europene aferente POIM 2014-2020. 

 

3.1.4  Activitatea de servicii derulate prin DUP-SAACAH 

O activitatea importantă o reprezintă urmărirea derulării Contractului de Concesiune încheiat 

între PMB  şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A., care presupune: 

a) verificarea periodică a centrelor operaţionale pentru a constata daca au fost realizate 

lucrările planificate ; 

b) monitorizarea periodică a  stării de funcţionare a gurilor de scurgere de pe arterele 

principale ale Municipiului Bucureşti şi ori de câte ori este necesar în perioadele cu 

precipitaţii importante; 

c)  întocmirea de înştiinţări către SC APA NOVA BUCUREŞTI SA, Note de constatare şi 

propuneri de măsuri de îmbunătăţire ; 

d)  participarea şi semnarea recepţiilor la lucrările realizate de către SC APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi cele ale Primăriilor de sector. În anul 2016 au fost semnate un număr 

de 12 PV pentru lucrări de extinderi de reţele publice de alimentare cu apă şi reţele de 

canalizare şi un număr de 24 PV pentru lucrări de înlocuiri de reţele publice de alimentare 

cu apă şi reţele de canalizare executate de SC APA NOVA BUCUREŞTI SA.; 

e) analizarea, întocmirea şi transmiterea la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ a 

documentaţiei pentru plata către SC APA NOVA BUCUREŞTI SA a sumelor datorate 

compensării conform prevederilor HCGMB 218/2006. În anul 2016 a fost decontată către 

SC APA NOVA BUCUREŞTI SA plata finală a sumelor datorate compensării conform 

prevederilor HCGMB 218/2006 în valoare de 8.825.561,00 lei ; 

f) coordonarea împreună cu reprezentanţii operatorului SC APA NOVA BUCUREŞTI SA 

a lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare şi canalizare aferente programului 

Bucur, program de investiţii  prin care se realizează strategia Concedentului de extindere 

a sistemului  - program demarat în anul 2011. Până în prezent au fost realizate în cei 

patru ani ai acestui program lucrări constând în execuţia de reţelele de alimentare cu apă 

potabilă însumând 476.769,08 ml de reţea şi de canalizare însumând 57.042,05 ml de 

reţea şi acoperind un număr de aproximativ 2.720 de branşamente şi un număr de 

3.218 racorduri, lucrări realizate în toate sectoarele municipiului Bucureşti. Valoarea 

acestor investiţii se ridică la aproximativ 138.250 mii lei din care 34.479 mii lei în anul 

2016. 
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3.2 Servicii Termoenergetice 

 

  În cursul anului 2016, prin intermediul DUP-Serviciul Termoenergetic, s-au desfăşurat activităţi 

evidenţiate prin următoarele aspecte: 

3.2.1 Investiţii  

A. Investiţii în pregătire 

S-au demarat acţiunile privind pregătirea proiectului major de termoficare, având în vedere 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 7 “Creşterea 

eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare”, Obiectivul Specific 7.2 

“Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în 

Municipiul Bucureşti”, prin care s-a prevăzut posibilitatea finanţării unui Proiect Major de 

Termoficare, prin reabilitarea a minimum 500 km lungime conductă reţea termoficare. Acest fapt 

se constituie într-o oportunitate majoră de accesare de fonduri nerambursabile de către 

Municipalitate, în scopul finanţării proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare al 

municipiului Bucureşti”.  

Bugetul alocat apelului de proiecte, conform Ghidului Solicitantului emis de Autoritatea 

de Management pentru POIM 2014 – 2020, pentru Proiectul major de termoficare, este de 

176.470.588 euro, reprezentând alocarea netă POIM.  

Pentru acest obiectiv de investiţie, tema proiectului a fost întocmită de către RADET. 

Direcţia Utilităţi Publice/Serviciul Termoenergetic a analizat propunerea RADET şi a elaborat 

documentul necesar pentru avizarea acesteia în CTE-PMB. 

A fost elaborată documentaţia necesară în vederea derulării procedurii de achiziţie publică 

având ca obiect “Servicii de asistenţă tehnică pentru managementul Proiectului major de 

termoficare: “Reabilitarea sistemului de terrmoficare al municipiului Bucureşti”. 

Documentaţia a fost transmisă Direcţiei Generale Achiziţii la data de 29.12.2016. 

B. Investiţii în continuare  

S-a derulat contractul de execuţie de lucrări  nr. 676/2012, pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitare – modernizare retele termice primare Bd. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918, 

Camin CV7 – CG5”. 

 În anul 2016 s-au realizat lucrări în valoare de 1.214.260 lei, reprezentând lucrări de  

montaj racorduri la reţeaua magistrală între căminele CG4 – CG5, lucrări de refacere drumuri.  

În cursul anului 2016, s-a întocmit documentaţia pentru demararea procedurii de achiziţie 

a unor lucrări suplimentare şi s-a participat în comisia de evaluare la procedura de atribuire. Noua 
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valoare propusă a contractului, ca urmare a lucrărilor suplimentare şi a renunţărilor, este de 

19.536.193,45 lei. 

Lucrările contractate sunt realizate în procent de cca 90 %, finalizarea tuturor lucrărilor 

urmând a fi realizată în anul 2017. 

C.  Investiţii derulate de RADET 

Au fost analizate documentele suport şi situaţiile de plată lunare prezentate de RADET, 

referitoare la investiţiile având ca obiect  modernizarea sistemului de încălzire centralizată din 

Municipiul Bucureşti, derulate de RADET. 

În cursul anului 2016, s-au decontat din bugetul local lucrări de investiţii de modernizare a 

sistemului de termoficare,  în valoare de 8.294.91,10 lei, pentru următoarele obiective de 

investiţii în continuare : 

-Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată al Municipiului Bucureşti (credit BERD); 

- Modernizare reţele termice aferente Ansamblului Aviaţiei; 

- Achiziţionarea unor dotări prevăzute la Cap. C al bugetului aprobat.. 

 

3.2.2. Subvenţia la energia termică pentru diferenţa de preţ şi tarif la energia termică 

furnizată populaţiei 

 

În baza solicitărilor lunare ale RADET, s-au analizat deconturile şi documentele justificative 

privind subvenţia la energia termică şi s-au întocmit documentele în vederea efectuării plăţilor.  

Pentru a nu exista sincope în asigurarea energiei termice pentru populaţie în iarna 2016-

2017, având în vedere prevederile OG 36/2006 modificată prin OUG nr. 67/05.10.2016, adoptată 

prin HCGMB nr.302/2016, s-a elaborat, alături de reprezentanţii Direcţiei Generale Economice, 

documentaţia adoptată prin HCGMB nr. 302/2016 privind aprobarea încheierii convenţiilor de 

justificare a avansurilor în conformitate cu OG 6/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. 

De asemenea, se derulează aplicarea Convenţiilor aprobate prin HCGMB nr. 302/2016, iar 

în cursul anului 2016 au fost verificate  şi înaintate la plată documentele suport  în vederea 

acordării avansului pentru combustibil, pe lunile noiembrie-decembrie 2016 şi ianuarie 2017. 

Valoarea totală a subvenţiei pentru energia termică decontată în cursul anului 2016, a fost  

de 717.272.000 lei. 

 

3.2.3. Promovarea actelor normative specifice   
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O realizare reprezentativă o reprezintă aprobarea prin HCGMB nr. 11/26.01.2016 a 

Regulamentului serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică al 

Municipiului Bucureşti, în baza documentelor suport elaborate în cadrul Serviciului 

Termoenergetic. Până la data adoptării acestei hotărâri, nu a existat un Regulament al 

serviciului public la nivel local. 

3.2.4 Soluţionarea sesizărilor privind serviciul public de alimentare cu energie termică 

Au fost analizate sesizările/petiţiile privind probleme referitoare la asigurarea energiei 

termice pentru încălzire şi a apei calde de consum precum şi a modului de repartizare a 

cheltuielilor cu energia termică în cadrul condominiilor. În urma verificărilor împreună  

cu reprezentanţii RADET s-a dispus operatorului remedierea urgentă a deficienţelor. Pentru 

sesizările privind modul de repartizare a costurilor, s-au analizat după caz documentele întocmite 

de  firmele autorizate de ANRSC  pentru efectuarea serviciilor de repartizare a costurilor şi s-au 

notificat Asociaţiile de proprietari în vederea respectării cadrului legal privind montarea 

repartitoarelor de costuri pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii.  

În cursul anului 2016 au fost soluţionate un număr de 664 de sesizări. 

 

3.2.5. Urmărirea parametrilor sistemului de termoficare  
 

 S-au monitorizat zilnic parametrii  privind sistemul de termoficare al Municipiului 

Bucureşti (temperaturi pe surse de producere, puterea termică comandată/realizată, debitul de apă 

de adios, obiective afectate de avarii) precum şi situaţia opririlor furnizării agentului termic, 

pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii în reţeaua de termoficare. Aceste monitorizări sunt 

folosite pentru a putea informa cetăţenii care fac sesizări telefonice sau scrise cu privire la 

disfuncţionalităţi ale sistemului sau a comunica operatorului dispunerea măsurilor de remediere. 

 

3.3   Managementul Deşeurilor, Salubritate şi Toalete Ecologice 

 

3.3.1  Salubritate 
 

    S-a urmărit şi derulat Contractul de Servicii nr. 626/19.12.2014, pentru asigurarea de 

urgenţă a serviciului de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală şi a activitatea de 

iarnă pe raza sectorului 5. 

          În cadrul acestei activităţi s-au monitorizat activităţile de măturat manual, măturat 

mecanizat, spălat carosabil şi trotuare, stropit carosabil şi întreţinere în sectorul 5. 



88 

 

  Monitorizarea zilnică din teren a stării de salubrizare a reliefat faptul că pe raza sectorului 

5, o problemă deosebită o reprezintă existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri. Aceste 

depozite reprezintă un real pericol pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător. Deşi 

operatorul S.C. Compania Romprest Service S.A., evacuează ritmic aceste depozite, într-un 

interval de câteva ore de la evacuare, ele se refac.  S-au făcut numeroase demersuri şi solicitări 

către  Poliţia Locală  a Sectorului 5 pentru identificarea celor care depozitează deşeuri 

necontrolate şi stoparea acestui fenomen, rezultatele fiind nesemnificative.  

 Numai în anul 2016 a fost evacuată şi depozitată la depozitele ecologice o cantitate de 

96.452 metri cubi rezultată din aceste depozite necontrolate. Această cantitate de deşeuri  nu mai 

poate fi supusă procedurii de sortare. Situaţia aceasta a pus în imposibilitate Municipiul Bucureşti 

de a îndeplinii ţinta de diminuare a cantităţii de deşeuri depozitate cu 15 %  pentru anul 2016.  

     Deşi au fost amplasate 2000 coşuri apentru deşeuri stradale, acestea sunt în permanenţă 

vandalizate sau furate,  înlocuindu-se lunar cca.. 50 bucăţi.  

 

3.3.2 Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în 

Municipiul Bucureşti 

A fost întocmit Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea 

poleiului în Municipiul Bucureşti, în baza Programelor transmise de către operatorii de 

salubritate şi Primăriile de sector. Conţinutul acestor  Programe s-a analizat din punct de vedere 

al numărului şi a tipurilor de utilaje, al forţei umană, a stocurilor de materiale antiderapante şi de 

combustibili, şi locaţiile de depozitare a zăpezii.  

După aprobarea în luna octombrie 2016 a Programului de măsuri şi acţiuni pentru 

deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti, săptămânal şi după fiecare 

acţiune de deszăpezire şi combatere polei a fost verificată situaţia stocurilor de combustibili şi 

materiale antiderapante. Totodată s-au preluat şi toate sesizările pe probleme de deszăpezire care 

au fost instrumentate în regim de urgenţă. 

S-a constatat ca deficienţă majoră în implementarea Programul de măsuri şi acţiuni 

pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti,  lipsa utilajelor de 

deszăpezire de dimensiuni reduse care să poată executa prestaţiilepe străzile laterale. 

 

3.3.3 Managementul deşeurilor 

 

 S-au întocmit bănci de date privind : 

- deşeurile depozitate la rampele de deşeuri (deşeuri menajere, deşeuri stradale şi 

deşeuri de construcţii); 
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- deşeurile colectate de operatorii de salubrizare. 

 Au fost prelucrate şi înregistrate în banca de date raportările operatorilor de salubrizare 

privind  cantităţile de deşeuri evacuate. 

  Au fost prelucrate şi înregistrate în banca de date raportările administratorilor depozitelor de 

deşeuri privind cantităţile de deşeuri depozitate la depozitele de deşeuri . 

 Din raportările operatorilor cât şi ale celor trei depozite de deşeuri, în anul 2016 a rezultat că 

pe raza Municipiului Bucureşti a fost depozitată  la depozitele ecologice o cantitate de 633.000 

tone de deşeuri. 

      Datele rezultate din baza de date sunt folosite pentru monitorizarea ţintelor pe care 

trebuie să le îndeplinească Municipiul Bucureşti cu privire la colectarea separată a deşeurilor. 

 

 

 

3.3.4 Valorificarea, tratarea deşeurilor municipale şi colectarea separată 
 

A. INSTALAŢIE DE TRATARE TERMICĂ ŞI VALORIFICARE ENERGETICĂ A 

DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Pentru a pune în aplicare obligaţiile stabilite de Legea nr. 101/2006  art. 2, alin. 3, lit. c, de 

Directiva Cadru a deşeurilor nr. 2008/98/CE privind deşeurile, transpusă în Legea nr. 211/2011, 

şi de Directiva 2001/77/EC privind promovarea producerii de electricitate din surse regenerabile, 

transpusă în Legea nr. 121/2014, Municipalitatea este preocupată de realizarea obiectivului de 

investiţii ''Instalaţie de tratare termică şi valorificare energetică a deşeurilor municipale din 

Municipiul Bucureşti''  care va produce energie termică şi energie electrică (din surse 

regenerabile aşa cum se solicită în Directivele Uniunii Europene), şi va contribui la atingerea 

ţintelor de reducere a deşeurilor din depozitele de deşeuri. Acest proiect va fi cofinanţat din 

fonduri europene fiind cuprins în Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa 

Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor - Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.  Suma ce va fi alocată 

Municipiului Bucureşti va fi de 180.000.000 euro. 

Stadiul proiectului : 

 - S-a derulat procedura de licitaţie deschisă şi s-a încheiat cu asocierea S.C. RAMBOLL 

SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea proiectului ''Instalaţie de tratare termică şi valorificare energetică a deşeurilor 
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municipale din Municipiul Bucureşti''. În baza acestui contract se va realiza Studiul de 

fezabilitate, Master planul, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalatiei şi cererea de 

finanţare.  

- S-a derulat procedura de licitaţie publică, urmand adjudecarea contractului pentru 

Managementul proiectului ''Instalaţie de tratare termică şi valorificare energetică a 

deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti”. 

 

B. PROIECT DE CERCETARE – INOVARE DIN FONDURI EUROPENE 

NERAMBURSABILE 

Municipalitatea, prin Direcţia Utilităţi Publice, este începând cu anul 2016 partener în 

proiectul European finanţat prin Programul de Cercetare şi Inovare “Horizon 2020”, “Urban 

–Wins – Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative  Networks 

and Strategies’’ – „Realizări urbane – Abordări ale metabolismului urban pentru 

dezvoltarea managementului de deşeuri,  metode inovative şi strategii” care va studia modul 

în care oraşele utilizează resursele şi produsele realizate, precum şi modul în care sunt eliminate, 

tratate şi valorificate deşeurile generate, în vederea dezvoltării şi testării unor planuri şi soluţii 

inovative, în scopul îmbunătăţirii metodelor de prevenţie şi gestionare a deşeurilor municipale. 

Proiectul este implementat în 8 oraşe-pilot din 6 ţări europene – Austria, Italia, Portugalia, 

România, Suedia şi Spania, având ca scop principal elaborarea unui pachet de măsuri care pot fi 

implementate la nivel municipal în vederea eficientizării managementului deşeurilor. 

Proiectul se va desfăşura pe o durată de 36 de luni şi va beneficia de un grant (fonduri 

100% nerambursabile), valoarea grantului fiind de 4 966 516,25 euro . Suma alocată 

Municipiului Bucureşti în cadrul acestui grant este de 128 906, 25 euro. 

Prin participarea la acest proiect, Municipiul Bucureşti va beneficia de rezultatele şi 

soluţiile proiectului (studii, aplicaţii şi toolkit-uri pentru metabolismul urban şi pentru 

analiza fluxurilor urbane de materiale), de recomandările, cele mai bune practici şi 

strategiile de management a deşeurilor bazate pe metabolismul urban si analiza fluxurilor 

de materiale, de soluţiile cele mai eficiente testate sau aplicate cu succes în diverse oraşe 

europene. 

 Avantajele implicării Municipalităţii în acest proiect sunt următoarele: 

- Colectarea şi analiza de date urbane, cu sprijinul partenerilor experimentaţi din proiect, pentru 

înţelegerea şi aplicarea conceptelor de metabolism urban şi de analiza fluxurilor de materiale la 

nivelul oraşului Bucureşti, o premieră pentru ţara noastră şi pentru Europa de Est; 
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- Elaborarea cu sprijinul partenerilor din proiect a unei Strategii inovatoare de management a 

deşeurilor bazată pe analiza metabolismului urban ce va ţine cont de obiectivele strategice urbane 

şi în materie de deşeuri a Primăriei Municipiului Bucureşti; 

- Sprijin tehnic şi financiar pentru implementarea pe durata de un an a acestei Strategii inovatoare 

de management a deşeurilor, prin schimb de experienţă cu restul  de 7 de oraşe pilot implicate în 

proiect care vor desfăşura activităţi similare; 

- Perfecţionarea specialiştilor din administraţia publică prin participarea la o serie de întâlniri 

tehnice şi vizite de studiu în Italia privind strategiile inovatoare de management al deşeurilor, 

metode pentru conştientizarea publicului general etc; 

- Conştientizarea şi implicarea populaţiei bucureştene în implementarea Strategiei dezvoltată în 

proiect prin crearea şi animarea, cu sprijinul partenerilor specializaţi în proiect, a unei agore 

urbane formată din cca. 30 de reprezentanţi ai cetăţenilor, ONG-urilor, firmelor etc; 

- Acces la o serie de instrumente dezvoltate pentru administratia publică pentru a permite 

dezvoltarea cu succes a politicilor de management a deşeurilor pe baza analizei metabolismului 

urban: un instrument online pentru analiza fluxurilor de materiale şi un toolkit cu studii de caz, 

bune practici şi recomandări pentru strategiile urbane inovatoare de management al deşeurilor; 

- Promovarea amplă la nivel european a PMB ca partener strategic în proiect şi ca oraş pilot 

alaturi de celelalte 7 oraşe europene pentru aplicarea inovatoare a conceptului de metabolism 

urban în dezvoltarea strategiilor de management a deseurilor 

 

C. PLANUL DE GESTIONARE AL DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

 În momentul de faţă , Planul de gestionare al deşeurilor în Municipiul Bucureşti,  aprobat 

prin HCGMB nr. 353./2009, conţine date privind structura şi compoziţia desşeurilor aferente 

anilor 2006 – 2008. Deoarece Municipalitatea doreşte să proceseze în Instalaţia de tratare 

termică şi valorificare energetică a deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti o 

cantitate de 350.000 tone pe an este necesar ca datele  din Planul de gestionare al deşeurilor să fie 

actualizate la nivelul anilor  2015 -2016. Acest plan a fost revizuit pe parcusul anului 2015 iar în 

anul 2016 s-au elaborat documentele suport în vederea obţinerii  Acordului de mediu de la 

Agenţia de Mediu Bucuresti . 

 

D. PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI ŞI PLANUL DE MENŢINERE 

A CALITĂŢII AERULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 În cadrul Planului măsurile care se implementeză sunt următoarele: salubrizare stradală 

(elaborarea strategiilor specifice de salubrizare/gestionare a deşeurilor/reziduurilor, elaborare ghid 

de bune practici pentru managementul calităţii aerului în perimetrele şantierelor de construcţii şi 
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elaborarea unui plan de calitatea aerului la nivelul fiecărui şantier ce urmează a fi deschis având la 

bază ghidul de bună practică.  

  Aceste măsuri sunt menite să contribuie la creşterea nivelului de salubrizare a oraşului, 

având impact semnificativ asupra calităţii aerului. 

 

E.  SALUBRIZARE - ACTIVITĂŢILE DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE ŞI 

DERATIZARE 

În anul 2016 a fost elaborat de către DUP – Serviciul Managementul Deşeurilor, 

Salubritate şi Toalete Ecologice Programul Unitar de Igienizare acesta fiind propus spre 

aprobare Consiliui General al Municipiului Bucureşti.  

Au fost efectuate prin Centrul de Protecţia a Plantelor Bucureşti  tratamente de 

combatere ţânţari în parcurile administrate de ALPAB  (5 treceri) şi în parcurile şi spaţiile verzi 

ce aparţin de primăriile de sector (2 treceri). Suprafaţa totală supusă tratamentelor de combatere  

ţânţari  a fost de 5.503 ha spaţii verzi. 

Au fost realizate documentele suport: caietul de sarcini, model de contract, nota privind 

determinarea valorii estimate a contractului şi notă justificativă privind stabilirea cerintelor 

minime de calificare penrtu procedura de achitiţie  publică a  Serviciului de salubrizare- 

activităţile de deratizare şi combatere tânţari, conform HCGMB nr. 34/29.02.2016 “privind 

iniţierea unor proceduri de atribuire, în regim de urgenţă, în conformitate cu ordonanţa de 

urgentţă a guvernului nr. 34/2006, actualizată, pentru asigurarea serviciului public de 

salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti până la 

finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare- activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti”. Totodata s-a derulat procedura de 

achiziţie  publică  a Serviciului de salubrizare - activităţile de deratizare şi combatere tânţari 

care a fost publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) în data de 20.04.2016, 

procedură care se află în curs de derulare. 

 

F . TOALETE ECOLOGICE 

 

  S-a derulat Acordul-Cadru nr. 882/2012 pentru prestări servicii pentru închirierea, 

amplasarea şi întreţinerea toaletelor automate racordabile la reţeaua de canalizare şi electricitate 

precum şi a toaletelor ecologice mobile, încheiat cu S.C. COMEX ROM S.R.L., care s-a finalizat 

la sfârşitul anului. 
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        Au fost amplasate şi au funcţionat cca. 480 toalete ecologice mobile, 45 toalete ecologice 

mobile pentru persoane cu dizabilităţi fizice şi 79 toalete automate racordabile, în locaţii cu trafic 

intens de cetăţeni precum: grădini publice, parcuri, cimitire, biserici, capete de linii RATB, 

instituţii publice, trasee turistice, parcări P.M.B., etc.        

Pentru evenimentele organizate de către sau în colaborare cu Municipalitatea, au fost 

asigurate cca.1500 toalete ecologice mobile. 

       S-au efectuat verificări zilnice la care s-a urmărit ca toaletele să fie în permanenţă  

vidanjate, igienizate şi în stare de funcţionare, ocazie cu care au fost constatate urmările   

acţiunilor de vandalizare la unele dintre acestea.  

Având în vedere finalizarea Acordului-Cadru nr.882/2012, D.U.P. a elaborat documentaţia 

necesară în vederea derulării unei proceduri de atribuire a unui nou Acord-Cadru. În prezent 

documentaţia se află depusă la Direcţia Achiziţii.  

        Ca urmarea a evaluării din teren, în noua documentaţie s-a prevăzut ca pe durata a 4 ani 

numărul toaletelor automate racordabile să crească la maximum 126 buc. 

 

G. AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII 

 

În anul 2016 s-au eliberat: 

- 6 autorizaţii de lucru pentru operatorii de salubrizare conform H.C.G.M.B. nr.119/2010 

Anexa 1, art.7 alin.(2)  şi (3); 

- 20 de acorduri de transport deşeuri provenite din activităţi - conform H.C.G.M.B. 

nr.119/2010, Anexa 1, art. 8 alin.(2)  şi (3). 

-  9 autorizaţii pentru evacuarea şi transportul deşeurilor spitaliceşti - conform H.C.G.M.B. 

nr.119/2010 Anexa 1, art. 9 alin.(2)  şi (3) 

-  158 autorizaţii pentru prestări servicii de dezinsecţie/dezinfecţie/deratizare - conform 

H.C.G.M.B. nr.119/2010, Anexa 2, art. 4, alin.(2)  şi (3).  

  Veniturile obţinute în anul 2016 din eliberarea autorizaţiilor şi acordurilor au fost de 

135.600 lei . 

 

3.5. Serviciul Iluminat Public Stradal, Arhitectural şi Monumental 

La nivelul anului 2016 în cadrul contractului 206/1997 privind delegarea serviciului de 

iluminat public în municipiul Bucureşti, operatorul serviciului S.C. Luxten Lighting Company 

S.A. a realizat următoarele prestaţii:    

A.1. Întreţinerea Sistemului de Iluminat Public (SIP) pentru următoarele elemente: 
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Total elemente componente SIP UM 
Total contract + adiţionale la 

ctr. 206/1997 

Total  puncte luminoase buc 116.487 

Total  elemente de susţinere  buc 74.582 

Total  stâlpi de iluminat buc 41.573 

Reţea electrică  subterană km 1.371 

Reţea electrică  aeriană  km 357 

Total  reţea electrică km 1.728 

 

Lucrările de întreţinere a Sistemului de Iluminat Public  

- S-au concretizat în :  

o lucrări de întreţinere pentru asigurarea siguranţei şi securităţii SIP  

Înlocuiri: 6612 lămpi iluminat, 1061 balasturi,  2083 ignitere 

Întreţinere:  7132 aparate iluminat 

o lucrări de întreţinere preventivă cf. art. 5.2 anexa 3 /ctr. 206/1997 la : 17471 

corpuri, 2958 stâlpi  şi  7518 console 

o intervenţii pentru soluţionare vandalizări la  puncte luminoase:1155 buc 

 

A.2.  Lucrări de menţinere a SIP realizate pentru asigurarea : 

 - Exigenţei de calitate nr.1 prin reînnoirea materialului care a atins un anumit termen de 

durată de viaţă 

 - Exigenţei de calitate nr.2 prin suprimarea punctelor negre şi sporirea nivelurilor de 

luminanţă si iluminare 

 - Realizarea de economii de energie electrică pentru Titular 

 

Lucrări de menţinere a SIP bazate pe tehnologie LED : 

 

- introducerea în SIP în cadrul procesului de menţinere de aparate de iluminat noi, 

performante, cu costuri de întreţinere reduse şi un consum redus de energie cu 45-50 % faţă de 

aparatele de iluminat clasice; 

     -  în anul 2016 s-au montat  1638  aparate de iluminat cu  tehnologie LED, ajungându-se la 

un nr. de 12166 puncte luminoase tehnologie LED în Bucuresti. 

      - s-a extins programul de implementare tehnologie LED şi pe străzi  laterale şi aleile dintre 

blocuri cu scopul de   reducere a costurilor cu energia electrică, cu întreţinerea echipamentelor, 

pentru asigurarea din punct de vedere luminotehnic a iluminatului stradal conform categoriei de 
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drum, pentru crearea de zone compacte din punct de vedere  al parametrilor tehnico –funcţionali 

ai echipamentelor şi pentru reducerea numărului de intervenţii  cu caracter repetitiv precum şi a 

poluării luminoase .  

Totodată, a fost executat al treilea proiect implementat în Romania pentru oraşe cu peste 

20.000 locuitori, cu grant BERD acordat municipalităţii  „ Proiect dezvoltare şi modernizare 

urbană - modernizare şi optimizare parametrii tehnico funcţionali sistem iluminat public Splaiul 

Independenţei (Pod Naţiunile Unite - Pod Operei respectiv Pod Cotroceni - Pod Grozăveşti)”.   

Lucrări executate: 

- Lucrări aferente AA 30 

Denumire obiectiv 

Reţea 

[km] Stâlpi 

Consol

e 

Corpur

i 

Splaiul Independenţei 7.465 173 514 1002 

 

Lucrări aferente contractului de baza 206/1997 

Artere la care a fost modernizat sistemul de iluminat stâlpi/corpuri LED 

Obiectiv 
Cablu 

[km] 
Stâlpi Console Corpuri 

Bd. George Coşbuc 1.04 
Suspens

e 
5 55 

Bd. Eroii Sanitari (Bd. Gh. Marinescu – Bd. 

Eroilor) 
0.516 

Suspens

e 
0 31 

Bd. Pache Protopopescu (Str. M. Voievod – Intr. V. 

Luicu) 
1.7 

Suspens

e 
0 46 

Bd. Regina Maria 1.455 
Suspens

e 
2 78 

Calea Văcăreşti (Bd. Gh. Şincai – Bd. Tineretului) 3.047 75 147 222 

Total 7.758 75 154 432 

 

Zone şi artere la care a fost modernizat sistemul de iluminat cu stâlpi/corpuri iluminat 

custodie: 

Zona Cuza Voda (Verzişori) 

 

Strada 
Cablu 

[km] 

Stâlp

i 

Consol

e 

Corpur

i 

Str. Alexandru Bălăşanu 0.162 5 5 5 

Str. Bibescu Vodă 0.498 8 8 8 

Str. Bucur 0.477 15 15 15 

Str. Crişului 0.069 3 3 3 

Str. Elena Cuza 0.539 17 17 17 
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Str. Cuza Vodă 1.251 38 38 40 

Str. Didiţel 0.274 9 9 9 

Str. Frigului 0.369 11 11 11 

Str. Leon Vodă 0.228 8 8 8 

Str. Petre Liciu 0.274 10 10 10 

Str. Mihnea Vodă 0.147 5 5 5 

Str. Oiţelor 0.45 41 12 35 

Str. Poteraşi (Bd. Dimitrie Cantemir – Str. 

Elena Cuza) 
0.262 9 9 9 

Str. Drumea Rădulescu 0.472 14 14 14 

Str. Ion Roată 0.182 6 6 6 

Str. Tăbăcarilor 0.371 7 7 7 

Str. Tunului 0.052 2 2 2 

Str. Verzişori 0.656 21 21 21 

Str. Vitejescu 0.448 18 16 18 

Total 7.181 247 216 243 

 

Zone şi artere la care a fost modernizat sistemul de iluminat: 

 

Zona I.L. Caragiale 
 

Strada Cablu [km] Stâlpi Console Corpuri 

Str. Aaron Florian 0.144 5 5 5 

Str. Emanoil Bacaloglu 0.084 4 4 4 

Str. I.L. Caragiale 0.76 22 22 22 

Str. Thomas Masaryk 0.492 9 9 9 

Str. Oţetari 0.118 5 5 5 

Total 1.598 45 45 45 

 

Zona Parcul Cişmigiu (str. Ion Brezoianu) 

Strada Cablu [km] Stâlpi Console Corpuri 

Str. Aristide Demetriade 0.152 6 6 6 

Intr. Victor Eftimiu 0.141 6 6 6 

Str. Constantin Mille 0.289 11 11 11 

Str. Matei Millo 0.219 5 0 5 

Str. Ion Oteteleşanu 0.097 4 4 4 

Str. Poiana Narciselor 0.41 14 14 14 

Str. Vasile Sion 0.112 4 4 4 

Str. Şipotul Fantanilor 0.186 6 6 6 

Str. George Vraca 0.114 4 4 4 

Str. Ioan Zalomit 0.182 7 7 7 

Total 1.902 67 62 67 

 

Strada 
Cablu 

[km] 

Stâlp

i 

Consol

e 
Corpuri 
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Calea Şerban Vodă (Liceul Gh. Şincai – 

Str. Bibescu Vodă) 
2.785 77 75 1 

Str. Cuţitul de Argint 2.044 41 41 41 

Splaiul Unirii (Pod Vitan - Limita Adm. 

Bucuresti) 
2.603 74 74 96 

Total 5.388 151 149 138 

 

A.3 Lucrări de iluminat public pentru punerea în evidenţă a monumentelor,  

obiectivelor turistice pentru punerea în valoare a peisagisticii şi arhitecturii Municipiului 

Bucureşti  

Au fost realizate proiecte şi executate lucrări de iluminat ambiental/arhitectural la 

obiectivele : Pod Stradal Unirii, Pod Pietonal Semănătoarea, Pod Pietonal Grozaveşti, Pod 

Pietonal Naţiunile Unite, Pod Stradal Izvor, Pod Stradal Naţiunile Unite 

 

 A.4. În perioada sărbătorilor de iarnă au fost instalate elemente ornamentale pentru 

iluminatul festiv al oraşului Bucureşti prin realizarea proiectului „Soluţii integrate pentru 

iluminatul festiv 2016-2017– Sărbatori de iarna in Bucureşti ” . 

 Traseu iluminat festiv = 29 Km 

 Număr locaţii = 52 

 Număr beculeţe = 3.087.000 buc. 

 

A.5. Alte lucrări de modernizare /completare /extindere iluminat public 
 

Având in vedere că în anul 2016 bugetul aferent capitolului iluminat public a fost aprobat de 

către CGMB conform solicitărilor DUP, a fost posibilă soluţionarea a 356 de cereri de 

extindere dintr-un total de 733 cereri,  astfel încât au mai rămas de soluţionat  377  de cereri ale 

cetăţenilor. 

A.6.  Smart City -  sisteme inteligente de gestionare, monitorizare şi control al 

sistemului de iluminat public - Light Smart System   

Sistem Inteligent de Gestionare, Control şi Monitorizare Sisteme de Iluminat Public: 

 

- Număr puncte de masură a energiei electrice la nivelul Municipiului Bucureşti tip „Blocuri de 

Măsură şi Protecţie Iluminal Public”:total 1.079 buc, din care proprietate Enel 501    buc. şi a 

Muncipiul Bucureşti  578  buc; 
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- Modernizate cu sistem de telemanagement - total  71  buc, din care realizate 

în anul 2016 - 10  buc; 

- Număr puncte luminoase gestionate: total 7823 buc, din care realizate în anul 2016 1002   buc.  

Activităţi şi funcţii utilizate: 

- Analiza complexă a performanţelor sistemului de iluminat public ; 

- Eficientizarea acţiunilor de intervenţie şi remediere în reţeaua de iluminat public prin 

sistemul de alerte; 

- Gestionarea programului de funcţionare a sistemului de iluminat: ore stingere/ore 

aprindere; 

- Monitorizare alerte; 

- Monitorizarea calitaţii energiei primite de la furnizor . 

 

A.7. Lucrări de înlocuire, remediere defecţiuni şi disfuncţionalităţi sistem de iluminat 

public pentru obiectivele executate în cadrul contractului de execuţie nr. 3566/2007, preluate 

în patrimoniu PMB conform contract 206/1997 pentru un numar de 45 de 

străzi/bulevarde/şosele. 

A.8. Lucrări de înlocuire, remediere defecţiuni şi disfuncţionalităţi sistem de iluminat 

public datorate evenimentelor de tip vandalizări, accidente rutiere pe obiectivele executate 

conform art.14.3 Contract execuţie nr. 3566/2007, preluate în patrimoniu PMB conform clauzelor 

administrative contract  nr. 206/1997 

Au fost finalizate lucrări pentru asigurarea gradului de iluminare, iluminată şi readucere  la 

parametri optimi de funcţionare a sistemului pe un numar de 58 de artere: 

Foto obIective executate în anul 2016 

 

1. Iluminat arhitectural poduri peste Râul Dâmboviţa 
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2. Bd. Eroii Sanitari 

 

 

 

 

 

3. Calea Văcăreşti 
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4. Bd. Pache Protopopescu 
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5. Piaţa Eroii Revoluţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Festiv Centrul Istoric 

 

 

 

7. Festiv Piaţa Universităţii 
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8. Festiv Fântâna Bd. Unirii 

 

 

 

9. Festiv Târgul de Crăciun - Piaţa Constituţiei 
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3.5  Managementul  Avariilor – Dispecerat 

Asigură managementul intervenţiilor în domeniul public şi stabilirea priorităţilor de 

acţiune în funcţie de natura avariilor, gradul de periculozitate, siguranţa cetăţenilor, fluenţa 

traficului, impactul social, prin : 

 emiterea Avizelor de intervenţie în domeniul public pentru remedierea avariilor la 

reţelele tehnico-edilitare şi stradale.  

 În anul 2016 au fost întocmite şi eliberate 529 Avize de intervenţie  

 verificarea lucrărilor de remediere a avariilor la reţelele tehnico-edilitare şi stradale 

introduse electronic de administratorii/proprietarii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale 

precum şi a Proceselor verbale de recepţie a lucrărilor de remediere a avariilor, 

prelucrarea acestora în Programul Electronic de Monitorizare a Avariilor şi 

transmiterea lor către site-ul www.pmb.ro. 

 În anul 2016 a fost înregistrat un număr de 22.963 lucrări de remediere a 

avariilor la reţelele tehnico-edilitare şi stradale declarate de administratorii/ 

proprietarii acestora, detaliate astfel :  

- 6005 intervenţii la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; 

- 2019 intervenţii la reţeaua de canalizare;  

- 4376 intervenţii la reţeaua de distribuţie a energiei electrice; 

- 3692 intervenţii la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale; 

- 2067 intervenţii la reţeaua de termoficare;  

http://www.pmb.ro/
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-     80 intervenţii la reţeaua de telecomunicaţii; 

-   496 intervenţii la reţeaua de transport în comun;  

- 3967 intervenţii la reţeaua stradală; 

-   168 intervenţii la reţeaua de iluminat public; 

-       3 intervenţii la reţeaua de apă industrială. 

 În anul 2016 a fost înregistrat un număr de 19.768 lucrări recepţionate. 

 verificări în teren lucrări tehnico-edilitare şi stradale 

 

3.8 Serviciul Autorizare, Coordonare Lucrări Infrastructură 

 Activităţile principale derulate au fost : 
 

1. Emiterea de Autorizaţii de construire/desfiinţare, Acorduri, Avize  

 

 În cursul anului 2016 au fost înregistrate 3841 de documentaţii, conform tabelului :  

Nr. 

crt. 
Denumire 

Documentaţie  

primită  

de la CIDRC 

eliberată  

la CIDRC 

1 Aviz Traseu 497 344 153 

2 Aviz Comisia de Coordonare a Proiectării 572 470 102 

3 Autorizaţii de Construire 787 507 280 

4 Prelungiri Autorizaţii de Construire 98 82 16 

5 Acord Primar General pentru execuţia 

lucrărilor în perioada 15 nov. - 15 martie 

466 350 116 

6 Acord Primar General pentru interventia pe 

străzi modernizate 

208 87 121 

7 Diverse (petiţii, înştiinţări începere lucrări, 

regularizări taxe, etc.) 

1213 1213 0 

TOTAL LUCRĂRI 3841 3053 788 

 

 

Documentaţie returnată la CIDRC (Registratura PMB) 

 

2. Programul Coordonator Anual pe 2016 pentru lucrările de infrastructură 

(tehnico-edilitare şi stradale) 

Se întocmeşte anual şi se actualizează trimestrial, pe baza propunerilor de investiţii ale 

administratorilor de reţele, primăriilor de sector şi direcţiile de specialitate ale P.M.B. 

Programul Coordonator Anual 2016 a fost realizat în perioada 15.12.2015 – 01.03.2016 şi 

actualizat în iunie 2016 şi septembrie 2016, numărul total de lucrări propuse fiind 2240. 
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Programul Coordonator Anual 2016 a fost semnat de toţi cei implicaţi şi aprobat de Primarul 

General. 

 

3. Atestat pentru prestări servicii de refacere zone afectate de lucrări tehnico-

edilitare pe teritoriul municipiului Bucureşti 

Emiterea atestatului se face în vederea aplicării art. 20 (1) din HCGMB nr. 206/2013 

pentru modificarea HCLMB nr. 16/1994 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe 

teritoriul municipiului Bucureşti”, care prevede faptul că „Refacerea zonelor afectate de lucrarile 

tehnico-edilitare se va face pe baza contractului sau contractului-cadru încheiat între 

administratorii de reţea şi un constructor de drumuri, atestat în acest sens şi verificat de emitentul 

Autorizatiei de Construire”. 

Atestarea calităţii de constructor de drumuri se face anual.  

În cursul anului 2016 s-a înregistrat un număr de 26 de solicitări de la societăţi comerciale 

în vederea emiterii atestatului sus-menţionat, din care au fost emise 20 de atestate, 5 fiind 

returnate iar 1 în curs de atestare.  

De asemenea s-a verificat refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare, pentru 

un număr de peste 2200 lucrări. 

 

4. ”Reţeaua metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru 

telecomunicaţii – Netcity” 

Contractul de concesiune de lucrări publice pentru executarea ”Reţelei metropolitane de 

fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii – Netcity” a intrat în vigoare pe data 

de 23.06.2008. Prezentul contract este un contract de concesiune în sistem de parteneriat public 

privat. 

Primăria Municipiului Bucureşti, în calitate de Concedent, pune la dispoziţie domeniul 

public pentru utilizare gratuită şi neexclusivă. Partenerul va asigura finanţarea, proiectarea, 

execuţia, administrarea, up-gradarea şi dezvoltarea proiectului. 

Scopul principal al proiectului Netcity şi al contractului este să asigure, pe baza unei 

gestionări eficiente, efectuarea la nivel corespunzător a serviciilor, la preţuri competitive, precum 

şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror „Bunuri de retur” încredinţate „Concesionarului” pentru 

efectuarea respectivelor activităţi. 

Proiectul este finanţat în totalitate de către partenerul privat, iar până în prezent s-au 

finalizat: 
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- etapa iniţială a proiectului (bucla 0), care a totalizat un număr de 16 km de 

canalizaţie; 

- etapa I a proiectului, care totalizează un număr de aproximativ 877 km de 

canalizaţie; 

- în cursul anului 2016, la cererea operatorilor de comunicaţii electronice, 

concesionarul a mai executat aproximativ 3,5 km de canalizaţie. 

 

 

3..7   Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 

  Au fost  derulate următoarele activităţi: 

 Colectare, prelucrare şi raportare parametrii de performanţă, transmişi 

de operatorii de servicii publice comunitare. 

 Raportarea datelor prelucrate către MDRAP. 

 Sesizări ( deratizare, dezinsecţie, combatere ţânţari şi amplasare de toalete ecologice) 

rezolvate – 147. 

 

3.8   Serviciul UIP Faza 2 Glina 

Luând în considerare cerinţele Europene, Proiectul “Finalizarea Staţiei de Epurare  Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare  şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în 

Municipiul Bucureşti-Etapa II”, va contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 

impactului negativ asupra râului Dâmboviţa (şi de asemenea ale râurilor Argeş şi Dunărea ) ca 

rezultat al investiţiilor propuse. 

 

Obiective specifice:  Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi a nivelului de 

management al nămolului produs de staţia de epurare Glina. 

 

Proiectul va realiza: 

- Asigurarea conformării cu legislaţia naţională şi UE în sectorul de mediu prin  

implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate orăşeneşti 

transpusă în legislaţia naţională prin HG 352/2005 amendată de HG 188/2002, referitoare la 

colectarea şi tratarea apelor uzate urbane şi evitarea deversării apelor reziduale neepurate în 

apele curgătoare naturale; 

- Creşterea calităţii apei de suprafaţă prin minimizarea efectelor poluării produsă de  

evacuarea apelor uzate epurate ;  

- Diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin reabilitarea şi extinderea infrastructurii 

existente pentru epurarea apelor uzate. 

-  Reducerea infiltraţiilor în interiorul Casetei de sub albia raului Dâmboviţa  
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- Implementarea strategiei de eliminare prin incinerare a nămolului produs de staţia de 

epurare Glina   

Valoarea estimată a proiectului pentru Etapa II de programare revizuită (2014-

2020): 323.546.784 euro, fără TVA. 

În data de 21.12.2016 a fost semnat contractul de finanţare pentru Programul Operational 

Infrastructură Mare, în vederea acordării finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru 

implementarea proiectului„Finalizarea Staţiei de Epurare  Glina, reabilitarea principalelor 

colectoare de canalizare  şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul 

Bucureşti”. 

Contracte în derulare : 

Contracte de servicii : 

 

1) Contract de servicii pentru managementul proiectului (CS 1), are ca scop asigurarea 

asistenţei tehnice pentru managementul intregului proiect, activităţile principale vizând: A. 

Managementul general al Proiectului, B. Suport in pregatirea, licitarea si implementarea 

Contractelor, C. Informarea publicului si publicitatea Proiectului, D. Actualizarea strategiei de 

investitii pe termen mediu, E. Suport in derularea activităţii UIP şi raportare.  

Valoarea contractului semnat este de 31.518.150 lei (exclusiv TVA), acesta acoperind ambele 

etape de finanţare.  

Data de finalizare a contractului este 05.09.2017. 

Stadiu fizic: 85% 

Stadiu valoric: 70% (valoare plăţi fără TVA 21.930.055 lei) 

 

2) Contract de servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor (CS 2) – are ca 

scop asigurarea supervizării contractelor de lucrări pentru întregul proiect, acoperind ambele 

etape de finanţare. 

Valoarea contractului semnat este de 15.881.550 lei, exclusiv TVA.  

Data de finalizare a contractului este 11.09.2019 

Stadiul fizic: 30% 

Stadiul valoric: 9% (valoare plăţi efectuate fără TVA 1.465.680 lei) 

 

3) Contract de servicii de audit al proiectului (CS 3) - are ca scop auditarea proiectului, 

respectiv a cererilor de rambursare intocmite.  
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Valoarea contractului este de 427.632 lei (exclusiv TVA), acesta acoperind ambele etape de 

finanţare ale proiectului.  

Data de finalizare a contractului este 28.04.2018. 

Stadiu fizic: 44% (au fost emise si aprobate 4 rapoarte de constatări factuale) 

Stadiu valoric: 38% (valoare plăţi fără TVA: 160.362,09 lei) 

 

Contracte lucrări : 

 

1) Contract de lucrări pentru construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a 

Casetei şi alte lucrări la sistemul de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului şi Carol (CL 

2), are ca scop reducerea infiltraţiilor în canalizare provenite din pânza freatică din malul drept 

al râului Dâmboviţa, precum şi reducerea descărcării apelor nedorite din canalizare (apa din 

preaplinul lacurilor şi dirijarea în albia amenajată a râului Dâmboviţa).  

Valoarea contractului semnat este de 80.264.154,63 lei (exclusiv TVA, inclusiv diverse şi 

neprevăzute).  

Data de finalizare a contractului este 25.07.2018. 

Stadiul fizic: 100% pentru obiectele 1, 2 şi 3 (POS MEDIU), respectiv 0% pentru obiectele 4 şi 

5 (POIM) 

Stadiul valoric: 21% (valoare plăţi efectuate fără TVA 17.103.279 lei) 

 

  Probleme întâmpinate în decursul anului 2016 : 

 

  Din cauza nivelului ridicat al riscurilor rezultate urmare a analizei zonei de drenaj elaborate 

de Antreprenor cât şi a altor documente prezentate, soluţia contractuală pentru obiectele 4 şi 5 

(finanţate din POIM) nu este recomandată a fi pusă în aplicare. 

  Antreprenorul a propus o soluţie alternativă pentru execuţia lucrărilor care, însă, modifică 

unele cerinţe contractuale. Execuţia lucrărilor a fost suspendată (până la data de 15.02.2017). 

 În prezent sunt deschise discuţii cu elaboratorii SF pentru analiza unor modificări necesare 

pentru continuarea contractului. 

  Pentru obiectele 1,2 si 3 Antreprenorul a depus o revendicare privind lucrările suplimentare 

executate la obiectele recepţionate care este în curs de soluţionare. 

  Este în curs de pregătire un nou act adiţional pentru: 

- Prelungirea duratei de execuţie până la data de 25.07.2017 pentru obiectele 4 si 5. 

- Determinarea sumelor reţinute şi modificarea Anexei la contract privind valoarea sumelor 

reţinute pe sectoare 
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- Modificarea Listelor de preţuri in conformitate cu lucrările suplimentare 

 

2) Contract de lucrări pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 şi B0 

(CL 3) are ca scop reducerea infiltraţiilor în colectoarele principale A0 şi B0 provenite din 

pânza freatică din malul drept şi stâng al râului Dâmboviţa şi consolidarea structurală şi 

etanşarea unor tronsoane slăbite.   

Valoarea contractului semnat este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, inclusiv diverse si 

neprevazute.  

Data de finalizare a contractului este 28.11.2018. 

Stadiu fizic: 0%. In prezent se lucrează la partea de proiectare. 

Stadiu valoric: 10% (valoare plăţi efectuate fără TVA 5.835.255,42 lei, reprezentând avans) 

 Probleme intâmpinate in decursul anului 2016 : 

        Au fost obţinute majoritatea avizelor, dar obţinerea anumitor avize ridică probleme 

majore, ca de exemplu avizul din partea PMB – DTSC, Ministerului Culturii, sau S.C. 

METROREX S.A, care pot genera întârzieri în derularea viitoare a activităţilor, în special a 

activităţii de proiectare, respectiv obţinere a autorizaţiei de construire. 

 Antreprenorul a depus o revendicare interimară în sensul « ntârzierilor generate de obţinerea 

certificatului de urbanism şi a avizelor, urmând ca în perioada următoare să se formuleze un 

punct de vedere în acest sens. 

 

Contracte în licitaţie : 
 

1)  Contract de lucrări pentru extinderea Staţiei de Epurare Glina şi construirea 

incineratorului de nămol (CL 1) – are ca scop asigurarea capacităţii integrale de epurare 

avansată a apelor uzate din aglomerarea Bucureşti, precum şi asigurarea unei procesări 

superioare a nămolului prin introducerea treptei finale de incinerare.  

 Valoarea estimată a contractului este de 725.446.743 lei inclusiv diverse si neprevăzute, 

exclusiv TVA.  

 Licitaţia a fost lansată in data de 19.01.2013, contractul nefiind semnat nici până la această 

data din cauza numeroaselor contestaţii.  

 

2) Contract de lucrări pentru reabilitarea Casetei si a sistemulului de drenare de pe partea 

stanga in sectorul Vitan – Glina (CL 5) – urmăreşte reducerea infiltraţiilor în CASETA 

amplasată pe malul stâng al albiei amenajate a râului Dâmboviţa pe sectorul menţionat, 
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provenite din albia amenajată şi din pânza freatică (mal stâng) şi consolidarea structurală şi 

etanşarea unor tronsoane slăbite. 

 Valoarea estimată a contractului este de 135.927.629 lei exclusiv TVA. Licitatia este in 

desfasurare. 

 

Contracte aferente etapei 2 a proiectului a căror licitaţie nu a fost încă demarată în decursul 

anului 2016: 

1) Contract de lucrări pentru reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare 

pe partea stângă a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan - CL 4) - urmăreşte reducerea 

infiltraţiilor în CASETA amplasată sub albia amenajată a râului Dâmboviţa pe sectorul 

menţionat, provenite din albia amenajată şi din pânza freatică, precum şi consolidarea structurală 

şi etanşarea unor tronsoane slăbite.  

Valoarea estimată a contractului este de 315.599.887 lei, exclusiv TVA.  

2) Contract de lucrări pentru reabilitarea / înlocuirea reţelei de canalizare în zonele 

Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului (CL 6) – urmăreşte reducerea infiltraţiilor din reţeaua 

de canalizare din zonele menţionate şi reabilitarea structurală / înlocuirea reţelei de canalizare în 

cele trei cartiere. 

 Valoarea estimată a contractului este de 87.660.233 lei, exclusiv TVA. 

 

3.11  Activităţi de Reglementare Servicii Publice 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) este o institutie publică 

autonomă, neguvernamentală, non profit, de interes local, înfiinţată în conformitate cu prevederile art.36 

alin.(3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, prin HCGMB Nr.339/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor comunitare de interes local şi utilitate publică din Municipiul 

Bucureşti. 

AMRSP   realizează  analize, studii, rapoarte, prognoze, consultanta şi expertiza în vederea 

realizarii urmatoarelor obiective şi atributii:  

-    Monitorizarea realizarii indicatorilor de performanţă ale operatorilor; 

- Conformarea operatorilor la obligaţiile contractuale privind Nivelele de Servicii stabilite de CGMB şi 

prin contractele şi convenţiile aferente; 

- Reglementarea activităţii serviciilor publice aferente pe teritoriul Muncipiului Bucureşti; 

- Întocmirea, actualizarea şi gestionarea bancilor de date în domeniul serviciilor publice aferente; 
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- Alinierea la conceptele europene privind autoadministrarea şi autogestionarea serviciilor publice 

aferente, precum şi stimularea initiativei şi motivarea introducerii tehnologiilor performante; 

- Propunerea politicilor de preţuri în domeniul serviciilor publice aferente; 

-    Asigurarea expertizei tehnice pentru rezolvarea disputelor dintre utilizatori şi operatori, pe cale 

amiabilă prin analiza imparţială situaţiilor. 

 

3.9.1. Activitatea de Urmărire a Reglementărilor privind Serviciul public de producere, 

transport, distribuţie şi furnizare a Energiei Termice 

 

AMRSP prin  Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul 

public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a Energiei Termice a participat pe parcursul 

anului 2016  la urmatoarele acţiuni şi la elaborarea de documente în domeniile specifice astfel: 

1. Implicarea AMRSP  în Decizii şi Hotărâri aprobate în anul 2016  

a. Împuternicirea AMRSP prin HCGMB nr.10/26.01.2016 cu actualizarea Strategiei 

Energetice a Municipiului Bucureşti elaborate de GRONTMIJ CARL BRO A/S.  

Până în prezent a fost elaborată prima parte a aceste Strategii, pe baza  căreia s-a proiectat 

structura “Master Planului privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor din 

Municipiul Bucureşti“şi care va cuprinde şi proiectele Studiului de fezabilitate aferent 

Programului Operaţional de Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7- Creşterea Eficienţei 

Energetice la nivelul Sistemului Centralizat de Termoficare în orasele selectate, Obiectivul 

Specific 7.2- Creşterea Eficienţei Energetice în Sistemul Centralizat de Furnizare a Energiei 

Termice în Municipiul Bucureşti; 

b. Finalizarea împreună cu reprezentanţii RADET Bucureşti şi PMB a Regulamentului 

Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al municipiului Bucureşti; aprobat prin 

HCGMB nr. 11/26.01.2016, care reglementează desfăşurarea activităţilor specifice conţinând şi 

Indicatorii de Performaţă de bază, ca valori medii pe o perioadă de 4 ani; 

c. AMRSP împreună cu PMB şi CA RADET Bucureşti a urmărit aducerea la îndeplinire a 

prevederilor HCGMB nr.233/21.09.2016 privind acordarea mandatului expres CA RADET de a 

lua măsurile de redresare economică şi juridică prin procedura de insolvenţă aşa cum prevede 

Legea nr.85/2014, în vederea asigurării continuităţii activităţii RADET şi a garantării livrării 

agentului termic pentru populaţie şi instituţiile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu 

energie termică..  
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  d. Împuternicirea AMRSP pentru elaborarea documentelor părţi componente ale Studiului 

de fezabilitate finanţat prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 7. - Creşterea eficienţei energetice la 

nivelul sistemului centralizat de termoficare, Obiectivul Specific 7.2 - Creşterea eficienţei 

energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucureşti”, în 

conformitate cu HG 28/2007, Metodologia Geaspers şi Ghidul solicitanului elaborat de Ministerul 

Fondurilor Europene.: 

 

2.   Acţiuni continuate în anul 2016 : 

a. La nivelul Municipalităţii, au fost demarate acţiunile necesare realizării Serviciului Public de 

Alimentare cu Energie Termică în Municipiul Bucureşti prin intermediul unui Sistem integrat, 

creîndu-se totodată şi premizele rezolvării problemei datoriilor acumulate de operatorul 

Serviciului Public - RADET faţă de furnizorul său de energie termică – ELCEN. Se urmăreşte 

realizarea unui SACET integrat din punctul de vedere al proprietaţii bunurilor care îl compun şi 

exploatat de un singur operator care, prin metode performante de management şi investiţii, să 

optimizeze costurile pe întreg lanţul tehnologic şi să îndeplinească indicatorii de performanţă ai 

Serviciului Public impuşi de Municipiul Bucureşti prin contractul de delegare a gestiunii.   

b. Transmiterea la PMB a pachetului de documente elaborat pentru transformarea RADET în 

Societate comerciala în vederea promovării spre aprobare în CGMB; 

 

3.   Alte acţiuni întreprinse în anul 2016 cu implicarea AMRSP: 

a. Definitivarea „Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al 

Municipiului Bucureşti” şi transmiterea la PMB în vederea promovării spre aprobare în Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

b. Monitorizarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson din reţeaua primară de termoficare cu 

diamentrul Dn 700 mm, pe o lungime de aprox. 330 m,  în zona Spitalului Filantropia; 

c. Analiza şi elaborarea de propuneri de îmbunătăţire pentru studiu RADET „Zone unitare în 

vederea eficientizării alimentării cu energie termică a Municipiului Bucureşti”; 

d. Participarea împreună cu reprezentanţii RADET, ISPE, PMB, la finalizarea Studiului de 

fezabilitate – POIM 2014-2020 „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare din cadrul Programului 

Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 – Axa prioritara 7. Creşterea eficienţei energetice la 

nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.2  

Creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in 

Municipiul Bucureşti”, în conformitate cu HG 28/2007, Metodologia Geaspers şi Ghidul 

solicitanului elaborat de Ministerul Fondurilor Europene. 
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e. Participarea la Grupul de lucru de la Camera Deputaţilor – Comisia pentru Industrii şi Servicii 

în vederea îmbunătăţirii proiectului de modificare şi completare a Legii Serviciului Public de 

Alimentare cu Energie Termică nr.325/2006; 

f. Analiză şi aprobare în Consiliul Consultativ al AMRSP a Studiului de Soluţie “Adoptarea 

cogenerarii pentru CTZ Casa Presei”.  

h. În colaborare cu ICEMENERG s-a elaborat studiul “Stabilirea consumului de combustibil 

pentru blocul de 50 MW echipat cu turbina DSL-50”.  

i. Participarea reprezentanţilor AMRSP la conferinţele Ligii Asociaţiilor de Proprietari - Habitat - 

şi alte organizaţii profesionale 

4.   Monitorizarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului Public de Alimentare cu 

Energie Termică 

   Au fost verificaţi Indicatorii de Performanţă ai Serviciului de Alimentare cu Energie 

Termică în trim. I, II, III si IV la Secţia Centrale Termice şi Furnizare, Secţiile de Transport, 

Distribuţie si Furnizare, Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Serviciul Vânzare, Facturare şi 

Recuperare Creanţe şi Serviciul Relaţii cu Clienţii.  Informaţiile specifice şi concluziile 

procesului de monitorizare au fost consemnate în Rapoartele lunare de montorizare, documente 

semnate şi de reprezentanţii RADET şi publicate pe site-ul AMRSP. 

5.  Expertiza tehnică în sprijinul rezolvării disputelor dintre  concesionar şi client 

             Pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate la AMRSP un numar de 30 petiţii formulate 

de către utilizatori ai Serviciului Public de Producere, Transport, Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Termice sau adresate spre soluţionare de către persoane beneficiare indirect ale 

serviciului.  

 

3.9.2 Activitatea de Urmărire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul 

Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

 

AMRSP  prin Compartimentul de Urmărire a Aplicării  Reglementărilor privind 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare a participat pe parcursul anului 2016 la 

urmatoarele acţiuni şi la elaborarea următoarelor documente din domeniile specifice: 

1. Acţiuni ca membru al grupurilor constituite la nivel local 

- ca membru în Comitetul de Coordonare al Programului Bucur, constituit prin DPG al 

Municipiului Bucureşti nr. 463/26.04.2010, modificată prin DPG nr.368/30.05.2015: 

  - ca membru al Grupului de Lucru al PMBi, constituit prin DPG nr. 1559/2010: 

               -ca Autoritate Tehnică de Reglementare a Concesiunii  
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2. Monitorizarea performanţei Serviciului Public de Alimentare  cu Apă şi Canalizare în 

cadrul Contractului de Concesiune dintre Municipiul  Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A (ANB).  

Principalii parametri monitorizaţi în anul 2016: 

a.  Asigurarea Calităţii apei potabile la nivelul consumatorilor Municipiului Bucureşti 

În urma monitorizării celor 18 parametri de calitate ai apei potabile monitorizaţi a rezultat faptul  

că testele sunt conforme cu cerinţele impuse de legislaţia europeană şi naţională.  

Pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate la AMRSP un număr de 18 sesizări privind calitatea 

apei potabile. Analizele efectuate au arătat că problemele calităţii apei s-au datorat stării 

necorespunzătoare a instalaţiilor interioare existente la nivelul condominiilor respective. 

b. Asigurarea Presiunii la branşamentul consumatorilor pentru asigurarea presiunii  apei la 

nivelele superioare ale imobilelor 

Au fost respectate cerinţele Contractului de Concesiune privind asigurarea presiunii apei 

potabile a tuturor imobilelor:Nu s-au înregistrat cazuri noi în care problema lipsei presiunii la 

branşamentele utilizatorilor să persiste, cazurile reclamate au fost soluţionate favorabil.  

Au fost înregistrate un număr de 4 sesizări cu privire la asigurarea presiunii apei potabile, fapt 

care s-a datorat căderilor de tensiune la instalaţiile de pompare a apei potabile.    

c. Asigurarea Continuităţii Serviciului de alimentare cu apă, 24 din 24 ore, fără întreruperi 

Nu au existat  cazuri de întrerupere în alimentarea cu apă potabilă cu o durată mai mare de 24 

de ore, pentru care să se asigure alimentări alternative, lucru realizat printr-o mai bună 

gestionare a intervenţiilor pentru repunerea şn funcţiune a serviciului. Au fost înregistrate un 

număr de 4 reclamaţii privind întreruperile de apă la diverşi utilizatori.. Repunerea în funcţiune a 

serviciului s-a facut în maxim 6 ore de la notificare. 

d.  Respectarea timpului între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie prevăzut de 

Contractul de Concesiune 

Au fost respectate cerinţele privind  timpul între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie 

prevăzut de Contractul de Concesiune :Durata de rezolvare a cazurilor de explozie/scurgere 

notificate a fost calculată între data/ora înregistrării primei notificări şi data/ora finalizării 

intervenţiei.  

Au fost înregistrate un număr de 5 reclamaţii privind refacerea carosabilului ca urmare a 

intervenţiilor la sistemul public de alimentare cu apă. S-a constatat că ANB a remediat avaria la 

reţeaua de alimentare cu apă  în termenele   specificate în Contract iar lucrările de refacere a zonei 

au fost executate în conformitate cu prevederile din contractele încheiate de către ANB cu  

societăţile de drumuri sau deţinătorii şi administratorii  reţelelor subterane.  
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 e. Respectarea duratei prevăzute de Contractul de Concesiune la intervenţii în reţeaua de 

canalizare 

Au fost respectate cerinţele Contractului de Concesiune privind  :Durata de rezolvare a acestor 

cazuri  calculată între data/ora înregistrării primei notificări şi data/ora finalizării intervenţiei. 

Pe parcursul anului 2016, a fost înregistrat la AMRSP un număr de 14 sesizări privind 

funcţionarea defectuoasă a reţelei de canalizare (surpări, infiltraţii, avarii, inundări. Toate cele 14 

sesizări au fost soluţionate prin remedierea  disfuncţionalităţilor în termenele specificate de 

Contractul de Concesiune. 

 

f. Asigurarea contorizării branşamentelor la nivelul consumatorilor  

AMRSP a urmărit ca la sfârşitul anului 

2016, ANB să realizeze o contorizare a 

branşamentelor într-o proporţie de peste 

99%. La finalul anului 2016 au fost 

înregistrate 131559 branşamente dintre 

care 4556 inactive (închise pentru neplată 

sau la cererea utilizatorului) şi 126998 

contorizate (reprezentând 99,9% din 

totalul acestora). La începutul 

Concesiunii (anul 2000) se găseau ~ 66400 branşamente contorizate reprezentând 88% din totalul 

celor ~ 74500 branşamente înregistrate. 

  

Laborator de verificare metrologica a contoarelor 

g. Continuarea eforturilor de eliminare a pierderilor de apă din sistemul concesionat 

S-a urmărit ca la sfârşitul anului 2016 pierderile în sistemul de alimentare cu apă potabilă să 

înregistreze o scădere faţă de anul 2015 iar randamentul sistemului să se menţină la o valoare 

ridicată apropiată de valoarea Standardului Obiectiv din anul 2016. La sfârşitul anului 2016 

pierderile de apă potabilă în sistemul concesionat au ajuns la un nivel de 23,95%, (faţă de anul 

2015 când au fost 26,83%), rezultând un randament al sistemului de alimentare cu apă potabilă de 

76,05%. 

Efortul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de a identifica şi reduce pierderile în cadrul sistemului de 

alimentare cu apă potabilă poate fi evidenţiat şi din situaţia care urmează: 

 An de Volum total  Volum total  Vf/Vp Pierdere in sistem 
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raport Apă potabilă produsă  

mii mc] 

Apă potabilă facturată  

[mii mc] 

[%] ∆p = Vp – Vf 

[mii. mc] 

2001 548.246 297.995 54,35 250.250 

2002 502.963 261.800 52,05 241.160 

2003 461.600 223.700 48,46 237.900 

2004 392.611 196.289 50 196.320 

2005 331.577 173.441 52,31 158.136 

2006 306.286 169.457 55,33 136.838 

2007 296.605 157.365 53,03 139.240 

2008 288.416 154.533 53,62 133.883 

2009 270.817 150.288 55,47 120.529 

2010 246.839 142.823 57,86 104.016 

2011 245.265 143.787 58,46 101.478 

2012 220.800 132.997 60,46 87.802 

2013 196.523 127.340 65,22 69.183 

2014 184.040 127.545 69,84 56.495 

2015 178.168 129.545 73,17 48.999 

2016 171.325 130.190 75,32 41.134 

 

h. Epurarea apei uzate 

AMRSP a urmărit respectarea prevederilor Actului Adiţional nr.10/2013 în ceea ce priveşte 

nivelul debitului mediu epurat complet şi a debitului mediu epurat parţial. S-a constatat 

respectarea prevederilor contractuale, respectiv: 

- debit mediu epurat complet 5,18 mc/sec încadrat în intervalul acceptat de 4,5 - 5,5 mc/sec; 

- debit mediu epurat parţial 6,78 mc/sec faţă de capacitatea maximă de 10 mc/sec. 

i. Caseta 

Pe parcursul anului 2016 AMRSP a urmărit respectarea prevederilor Actului Adiţional nr.10/2013 

la Contractul de Concesiune în ceea ce priveşte Standardul Obiectiv. Monitorizarea a fost făcută 

ţinând seama de numărul de deversări înregistrate de senzorul de nivel, montat pe deversorul din 

camera de siguranţă aflată la Nodul Hidrotehnic Popeşti Leordeni, numai în cazul în care debitul 

cumulat al celor 3 casete, măsurat de senzorii existenţi la ieşirea din camera de siguranţă, 

depăşeşte 51,3 mc/sec într-o perioadă mai mare de 10 minute. Au fost înregistrate 36 deversări 

ale debitului tranzitat prin Casetă, la senzorul existent de la Nodul Hidrotehnic Popeşti Leordeni, 

pentru perioade ce depăşesc 10 min şi pentru debite ce depăşesc 51,3 mc/sec. Debitele tranzitate 

au fost între 5,2-94,8 mc/sec. 
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3. Monitorizarea investiţiilor obligatorii ale S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în cadrul 

sistemului de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare  

a. Programul “Bucur” - Extinderi de reţele de alimentare cu apă şi de canalizare 

În vederea adaptării programului de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

realizat de Concesionar la necesităţile de dezvoltare urbanistică ale Concedentului, CGMB a 

aprobat prin HCGMB nr. 358/2009 Actul Adiţional nr. 6 la Contractul de Concesiune, în care 

Părţile au convenit să înlocuiască Nivelele de Servicii “Acoperire – Proporţie din străzile 

existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă” (NS A4) şi “Acoperire – 

Proporţia străzilor existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de canalizare”  (NS B2), cu 

un program de investiţii în valoare de 200.000.000 lei finanţat de concesionar şi destinat extinderii 

reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare stabilite de concedent împreună cu 

concesionarul, prin reprezentanţii acestora numiţi în Comitetul de Coordonare, ce se va derula pe 

o perioadă de şase ani începând cu anul calendaristic următor certificării Conformităţii Iniţiale,  

denumit “Programul Bucur”. 

b. Programul “Lucrări suplimentare”  

În aplicarea Actului Adiţional nr. 8/2011 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 

122/2011, Concesionarul trebuie, de asemenea, să compenseze Concedentul cu “Lucrări 

suplimentare” în valoare de 6,7 milioane euro (aprox. 30.150.000 lei) reprezentând valoarea 

extinderilor  care intră în obligaţiile ANB pentru anul 2010 şi care nu au fost finanţate de aceasta.  

Situaţia financiară:  

Valori Mii lei 

Valoarea totală  conform Contractului de 

Concesiune 

30.150 

Valoarea investiţiilor executate pană în prezent  22.473 

Valoarea ramasă  6.677 

Principalele lucrări executate pană în prezent: 

Centrul Istoric lucrări de reabilitare ale reţelelor publice de alimentare  cu 

apă şi de canalizare pe 10 străzi  (Stavropoleos, Soarelui, 

Covaci, Gabroveni, Şepcari, Căldărari, Poştei, Şelari, Pasaj 

Francez, Nicolae Tonitza) 

2 km 

Artera Buzeşti -

Berzei 

extinderea reţelei de alimentare cu apă 2 km 

Zona 

Laminorului 

reamplasare arteră apă  

Zona Bucureşti – 

Măgurele 

refacere sistem rutier şi canal pluvial 1 km 

Zona Petricani refacere sistem rutier 10,5 

km 

refacere sistem canal pluvial 21 km 
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Întregiri branşamente/racorduri pe reţele existente 

Studiul de Fezabilitate pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 

în zona  Bucureşti - Nord 

 

4. Medierea litigiilor între furnizorul serviciului de alimentare cu apă potabilă şi de 

canalizare şi utilizatori 

Au fost înregistrat la AMRSP un număr de 143 de petiţii formulate de către utilizatori ai 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau adresate spre soluţionare de către persoane 

beneficiare indirect ale serviciului de apă şi/sau canalizare.  

5. Relaţia cu Administraţia  Naţională Apele Române (ANAR) 

În calitate de reprezentant al administraţiei publice locale, AMRSP a participat la 

analizarea şi aprobarea lunară a Programului naţional de exploatare a lucrărilor  hidrotehnice ce 

are ca anexă “Programul de asigurare cu apă brută a folosinţelor din Municipiul Bucureşti”. La 

întâlnirile periodice participă reprezentanţii S.C. Hidroelectrica S.A., Dispeceratul Energetic 

Naţional, Transelectrica şi Administraţia  Naţională Apele Române (ANAR). Pe parcursul anului 

2016, urmare aprobării şi respectării programului de exploatare a lacurilor de acumulare şi a 

râurilor nu au existat probleme în asigurarea cerinţei apei brute la cele 3 Staţii de Tratare a Apei 

(Roşu, Arcuda, Crivina). 

6. Relaţia cu Liga Asociaţiilor de Proprietari - Habitat 

În calitate de Autoritate de Reglementare Tehnică reprezentanţii AMRSP au participat la 

întalnirile periodice organizate de Liga Asociaţiilor de Proprietari - HABITAT, la care au fost 

invitaţi furnizori de servicii publice din Bucureşti - ANB, RADET, Distrigaz, reprezentanţi ai 

autorităţilor de reglementare centrale - ANRSC, ai PMB şi ai Primăriilor Sectoarelor 1-6, precum 

şi ai Asociaţiilor de Proprietari.  

 

3.9.3 Activitatea de Urmarire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul Public Integrat 

de Salubrizare Locala 

 

 AMRSP prin Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementătilor privind 

Serviciul Public Integrat de Salubrizare Locală a participat pe parcursul anului 2016 la 

urmatoarele acţiuni şi la elaborarea următoarelor documente din domeniile specifice: 

Salubrizare Locală 

A. Hotarâri ale Autoritatilor Publice Locale ale Municipiului Bucuresti 

a. Au fost atribuite prin HCGMB nr.301/ 11.10.2016 Consiliului Local Sector 5 competenţele 
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privind înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea serviciului public de salubrizare în 

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti. Contractul nr.626/2014 încheiat între PMB şi SC 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA urmează să îşi producă efectele, finanţarea 

realizându-se din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

b. A fost aprobată  prin HCL nr. 89 /27.10.2016 Strategia Locală cu privire la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti, pentru perioada 2016-2030. 

c. A fost aprobat prin HCL nr. 90/27.10.2016 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a 

serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti.  

d. Prin HCL nr. 108/ 27.10.2016 Sector 4 a fost aprobată hotărârea cu privire la  Contractul 

de Prestări Servicii FN, din 10.01.1997 cu actele adţionale aferente acestora, de modificare şi 

completare, se prelungeşte pe o perioadă de maximum  90 de zile, respectiv 10.04.2017.  

 

B. Realizări importante în domeniul serviciilor de salubrizare 

În vederea alinierii la reglementările privind Politica de Mediu a Uniunii Europene, la 

nivel local a fost adoptată prin HCGMB nr.82/28.04.2015 Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe 

termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare. Pe parcursul anului 2016, AMRSP a realizat 

monitorizarea activităţii şi a Indicatorilor de Performanta realizaţi de operatorii serviciului de salubrizare 

din Municipiul Bucuresti după cum urmează: 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE  S.A. 

A fost iniţiat şi promovat proiectul SISTEMUL DE COLECTARE SEPARATĂ  A 

DEŞEURILOR MUNICIPALE de la asociaţiile de locatari/proprietari în sectorul 1,  începand cu 

data de 01.12.2015. Primăria Sectorului 1 şi S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A au 

iniţiat noul sistem de colectare separată a deşeurilor  municipale, pe două fracţii la nivelul 

sectorului 1.. Precolectarea separată a deşeurilor municipale se efectuează în recipiente speciale, 

destinate categoriilor de deşeuri, pe două fracţii:fracţia uscată-pubelă verde şi fracţia umedă- 

pubelă maro. Fiecare asociaţie de proprietari/locatari a fost dotată gratuit de Romprest cu pubele 

verzi şi maro. În prezent, în teren se afla distribuite la populaţie, peste 87.000 buc. europubele de 

240 litri de culoare verde şi de culoare maro şi aproximativ  195 buc. eurocontainere de 1100 litri. 

Au fost demarate  programe de creştere a conştientizării populaţiei cu privire la precolectarea 

selectivă a deşeurilor de ambalaje reciclabile pe cele 4 fracţii (hârtie-carton, plastic-metal, sticla şi 

rezidual). În paralel cu programul „PRE-COLECTEAZA SELECTIV LA TINE ACASĂ”destinat 

asociaţiilor de propietari din blocurile cu tubulatură, în zonele asociatiilor de proprietari din 

blocurile fară tubulatura, în zonele de case şi în zonele de circulaţie pietonala intensă, a fost 
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extins programul de implementare al precolectării selective pe 4 fracţii, respectiv de colectare, 

transport şi eliminare a deşeurilor de ambalaje reciclabile, prin puncte comune de precolectare.  

Programe de colectare a deşeurilor reciclabile, la nivelul Sectorului 1: 

- Programul “Pre-colecteaza selectiv  la tine acasă” 

- Programul “SCOATE-L ÎN STRADA” 

- CAMPANIA DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ÎN ŞCOLI “LUMEA TA? 

CURATĂ!” – care a presupus implicarea a peste 2.500 copii în procesul de colectare selectivă, 

organizandu-se concursuri interactive, pe baza cantităţilor de deşeuri reciclabile colectate, crearea 

de machete/obiecte folosind doar reciclabile şi compunere eseuri, având tematica „protecţia 

mediului”. 

- Proiectul ATITUDINEA R a fost primul proiect complex iniţiat de Romprest, în 

colaborare cu alte instituţii de stat şi parteneri. Programul a avut ca scop conştientizarea şi 

informarea participanţilor (copii, cadre didactice, părinţi) asupra importanţei pre-colectării 

selective şi formarea unui comportament eco-civic faţă de mediul înconjurător. 

SC SUPERCOM  SA 

Pentru a asigura respectarea indicatorilor de calitate şi pentru a furniza servicii într-un 

mod cât mai profesionist, societatea investeşte anual în utilaje şi echipamente de ultimă generaţie 

destinate colectării deseurilor, în cadrul parteneriatelor cu societăţi specializate în domeniu. 

Pentru a asigura colectarea deşeurilor de echipamente eletrice şi electronice (DEEE) SC 

SUPERCOM SA operează 2 centre de colectare a acestor deşeuri în Sectorul 2. Pentru reciclarea 

deşeurilor, a încheiat contracte de valorificare a deşeurilor cu societăţi autorizate în domeniu, 

asigurând transportul diferitelor fracţii (hârtie-carton, PET, folie plastic, sticlă, metal, DEEE, etc.) 

cu utilaje specializate.  

De asemenea, SC SUPERCOM SA deţine şi Staţia de sortare a deşeurilor municipale din str. 

Gherghiţei nr. 23C, sector 2, cu urmatoarele caracteristici: 

Cantitatea medie procesată 20 t/oră 

Tipuri de deşeuri procesate deşeuri colectate separat la sursă, deşeuri 

menajere şi asimilabile acestora, colectate 

în amestec atât de la populaţie, cât şi de la 

agenţi economici şi instituţii, inclusiv cele 

biodegradabile 

Cantitatea totală de deşeuri procesate 120 000 t/an 



121 

 

Suprafaţa ocupată 4000 mp 

Cantitatea de deşeuri reciclabile rezultată 

prin sortare (min. 10 %) 

12 000 t/an 

Cantitatea de combustibil solid inferior 

rezultată din procesare şi valorificată în 

industria cimentului prin coincinerare (cca. 

40 %) 

48 000 t/an 

Cantitatea de deşeuri reziduale inerte care se 

transportă la depozitul ecologic (cca. 8-10 %) 

12 000 t/an 

Cantitatea de deşeuri diverse (voluminoase, 

compozite, etc) care se transportă la depozitul 

ecologic (cca. 30 %) 

36 000 t/an 

 

SC ROSAL GRUP SA 

Investiţii realizate de Rosal Grup SA în vederea respectării cerinţelor Strategiei de dezvoltare  

şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti: 

1. Implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor municipale prin 449 platforme cu 

containere îngropate în sectorul 3, program care se afla în derulare. 

2. Amenajare Staţie de sortare a deşeurilor amplasată la pctul de lucru din localitatea Pantelimon, 

str. Şoseaua de Centură nr. 32A, jud Ilfov şi are capacitatea de a prelucra 300 tone deşeuri / zi. 

Deşeurile muncipale provenite de pe raza sectorului 3 Bucureşti sunt transportate la punctul de 

lucru din Pantelimon,. S.C Rosal Grup S.A are în delurare investiţii ce au ca obiectiv extinderea şi 

diversificarea activităţilor de reciclare a deşeurilor, atat în ceea ce priveşte sortarea cât şi 

valorificarea acestora. 

3. Dezvoltarea parcului de utilaje si echipamente 

S.C Rosal Grup SA detine un parc de peste 400 utilaje (din care peste 230 

utilaje/autospeciale/echipamente  deservesc activitatea din Bucureşti), parc dotat cu utilaje care 

respectă normele europene de poluare, ultimile achiziţii din 2016/2017 fiind numai utilaje care se 

încadrează în normele de poluare Euro 6.   Toate autospecialele sunt dotate cu GPS, activitatea 

acestora fiind monitorizată  in permanenţă de la Dipeceratul societăţii: 

 

S.C Rosal Grup SA,  a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective pentru sectorul 3: 
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- Implementarea precolectării şi colectării selective a deşeurilor municipale  

- Reducerea la minim a impactului activităţii de colectare a deşeurilor asupra mediului, 

ambientului, sanătaăţii populaţiei, traficului etc. 

- Implementarea infrastructurii serviciului de salubrizare în stilul arhitectonic, ambiental şi 

peisagistic  

- Implementarea unor sisteme performante de gestiune  a dotărilor şi a infrastructuriii 

serviciului de salubritate  

- Modernizarea permanentă a dotărilor necesare desfăşurării salubrizării stradale, 

deszăpezirii, precolectării, colectarii şi transportului deşeurilor municipale  

- Tratarea, sortarea şi valorificarea întregii cantităţi de deşeuri produse pe raza sectorului 3 

în sisteme proprii moderne 

 

  SC  RER  ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI  REBU S.A. 

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat : 

Serviciul Salubrizare Menajera Containere Recycling dotează clienţii cu recipiente 

adecvate tipului şi cantităţii de deşeuri generate, închise cu capac, avand capacităţi de 120 l, 240 l, 

1,1 mc, 4 mc, 7 mc, până la capacitatea maxima de 36 mc, prescontainere, recipiente tip clopot 

etc, toate inscripţionate cu denumirea societăţii.  

Colectarea deşeurilor reciclabile se realizează în baza contractelor de colectare şi transport 

deşeuri reciclabile, pe 3 fracţii: hartie-carton, plastic-metal şi sticlă, încheiate cu agenţi economici, 

instituţii publice şi asociaţii de locatari / proprietari sau în baza contractelor de colectare şi 

transport a deşeurilor sau pe doua fracţii umedă-uscată, încheiate doar cu populaţia, unde fracţia 

uscată conţine doar deşeuri reciclabile, inclusiv ambalaje, amestecate. 

Pentru deşeurile reciclabile recipientele indeplinesc cerintele Ordinului MMGA nr. 

1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru 

diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, pentru hartie / carton - culoare 

albastra, plastic / metal - culoare galbena, sticla - culoare verde si sunt inscripţionate cu tipul 

deseurilor si cu denumirea societăţii.  

Valorificarea / reciclarea deşeurilor  municipale nepericuloase se face conform contractelor de 

prestări servicii încheiate cu: KLAUSSENBURG RECYCLING GMBH,  KAPPASTAR 

RECYCLING SRL, REMAT VEST SA, GREENGLASS RECYCLING, 3 R GREEN, TOTAL 

WASTE MANAGEMENT etc.  
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Sortarea deseurilor municipale se realizeaza conform contractelor de prestari servicii incheiate 

cu ROM WASTE SOLUTIONS, 3 R GREEN etc.  

Deşeurile biodegradabile se transportă la 3 R GREEN în vederea compostării. Tot la   3 R 

GREEN se transporta şi deşeurile de anvelope şi deşeurile voluminoase. 

Eliminarea finală prin depozitare a deşeurilor municipale nepericuloase şi a deşeurilor din 

construcţii-demolări se face în funcţie de specificul deşeurilor într-unul din depozitele ecologice 

cu care societatea are contracte de prestari servicii: ECO SUD SA, IRIDEX GROUP SRL, 

ECORECYCLING ENVIRONMENT SRL. 

Eliminarea finală prin incinerare a deşeurilor periculoase industriale se realizează la SC AS 

PETROL RECYCLE, SC STERICYCLE ROMANIA SRL. 

Programe educative de colectare selectivă a deşeurilor: 

1. Program pilot de colectare bilunară a hârtiei şi a deşeurilor din plastic şi tip PET - „şcoala 

verde” ; 

2. Programul educativ EcoAtelier ; 

3. În anul şcolar 2016 – 2017, în Şcoli din Sectorul 4, se desfăşură programul educativ tip 

concurs, „Clasa ECO”.  În cadrul acestui  program, societatea REBU a cumpărat 255  coşuri de 

interior pentru deşeurile reciclabile (inscripţionate adecvat); 

Derularea de Programe de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind obligaţiile 

utilizatorilor serviciului de salubrizare precum şi colectarea selectivă a deşeurilor : 

Din anul 2014, abonaţii casnici din Sectorul 4 beneficiază de programul SACUL 

GALBEN, de colectare a deşeurilor pe doua fractii: fractia umeda – deseuri menajere şi fractia 

uscata – deseuri reciclabile amestecate. Început in zona de case Mărţisor, programul s-a extins in 

toate zonele de case din Sectorul 4 - şi în Sectorul 5 - zona Cotroceni. Pentru colectarea deşeurilor 

reciclabile ce constituie fracţia uscată, cetăţenilor li se distribuie gratuit saci galbeni, 

inscripţionaţi “Deşeuri reciclabile”. Până în prezent, în program s-au înscris 27 de asociaţii de locatari 

/ proprietari din sectorul 4. 

SC URBAN  SA 

Sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale de la  populaţie din raza 

administrativ teritorială a Sectorului 6 are 3 componente  : 

1. Colectarea prin aport voluntar al deşeurilor pe 3 Fracţii : Hârtie-Carton, Plastic, Sticlă realizaţi 

în containere supraterane de tip IGLOO de capacitate 3 mc fiecare, amplasate cu precadere în 

zone aglomerate, de tranzit, în intersecţii sau la marginea marilor bulevarde. 
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2. Colectarea separată door-to-door pentru Asociaţii de Proprietari şi la Case Individuale. În acest 

caz se aplică principiul prevazut şi în Legea 211/2011 cu modificările şi completarile ulterioare 

„plateşte cât arunci – pay as you throw” prin care fiecare Asociaţie de Proprietari înscrisa în 

program primeşte gratuit saci de colectare separată în care colectează plastic, hârtie carton şi 

sticlă. În acest moment sunt înscrise în program 150 de Asociaţii de Proprietari din Sectorul 6 şi 

peste 100 de case particulare din zona Drumul Sării. 

3. Proiect  de colectare separată a deşeurilor de la populaţie pe 2 Fracţii : Fractia Umedă şi Fracţia 

Uscată. În acest program sunt incluse 150 de Asociaţii de Proprietari din Sectorul 6. 

Operatorul SC URBAN SA- sucursala Bucureşti a desfăşurat în anul 2016 un program de 

modernizare a Staţiei de Sortare a deşeurilor municipale, deţinută şi administrată de către acesta 

prin care s-au montat 2 noi linii de sortare automată, o presa de balotat de mare capacitate şi alte 

modernizări în valoare de 1.500.000 euro.  

Staţia de sortare şi reciclare ROMWASTE, este situată în Dragomireşti-Vale, Jud. Ilfov şi are o 

capacitate instalată de procesare de 600 tone deşeu/zi. Staţia are ca obiectiv procesarea de deşeu 

municipal solid preselectat, în vederea obţinerii urmatoarelor de sorturi reciclabile. 

 

C. Acţiuni ale A.M.R.S.P. la dezbateri şi seminarii cu teme din domeniul salubrizării 

AMRSP - ca autoritate locală a participat la sesiunile organizate  în anul 2016, de Liga 

Asociaţiilor de Proprietari  Habitat la care au participat reprezentanţi ai operatorilor de 

salubrizare, ai autorităţilor de reglementare centrale (ANRSC), locale (PMB, Primăriile de sector) 

pe de o parte şi reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari pe de altă parte. Problemele ridicate s-au 

concretizat în rezolvarea mai operativă a unor deficienţe în asigurarea  calităţii serviciilor de 

furnizare în conformitate cu contractele de furnizare.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului, pentru implementarea noilor tehnologii de eficienţă 

energetică la nivelul municipiului Bucureşti precum şi a actualelor reglementări la nivel european 

în domeniu,  s-a participat la o serie de conferinţe şi întâlniri de lucru organizate de ministere, 

organizaţii , federaţii şi asociaţii cu activitate în domeniu.  

 

D. Monitorizarea  indicatorilor de performanţă ai Serviciului Public de Salubrizare 

Locală (stabiliţi în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 110/2007 şi H.C.G.M.B. 

nr.119/2010, Anexa 3). 

Monitorizarea performanţelor serviciului public de salubrizare din Municipiul Bucureşti s-a 

realizat la nivelul fiecarui operator al serviciului, analizându-se atât modul de constituire a bazelor 

de date  cu informaţii despre fiecare indicator de calitate în parte, dar şi modul în care operatorii 
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au determinat valorile acestor indicatori reprezentănd de fapt nivele de performanţă realizate în 

activităţile specifice. În urma activităţii de monitorizare şi evaluare au fost întocmite Rapoartele 

de monitorizare şi evaluare a Indicatorilor de Performanţă realizaţi în trim. IV-2015 şi trim. I,II şi 

III- 2016, confirmate prin semnare de către operatorii S.C  RER ECOLOGIC SERVICE  

BUCUREŞTI  REBU S.A. , S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP  S.A., S.C. URBAN 

S.A. şi  S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.  Rapoartele de Monitorizarea au fost 

publicate pe website-ul AMRSP. 

 

E. Activitatea de Mediere a  litigiilor  între  furnizorul serviciului de  salubrizare 

locală  şi utilizatori prin folosirea Expertizei  tehnice în sprijinul rezolvării disputelor , pe cale 

amiabilă, dintre operator şi clientul serviciului de salubritate. 

 

3.9.4 Activitatea de Urmarire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul Public 

Integrat de Iluminat Public 

  

Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul Public 

Integrat de Iluminat Public din cadrul AMRSP a participat la acţiuni şi la elaborarea 

documentelor din domeniile specifice iluminatului public stradal din Municipiul Bucureşti.  

Prin contractului 206/1997 delegarea serviciului de iluminat public în municipiul 

Bucureşti o are operatorul S.C. Luxten Lighting Company S.A..    

Armonizarea legislaţiei locale cu legislaţia naţională 

-C.G.M.B. a aprobat Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului 

Bucureşti prin H.C.G.M.B. nr. 59 / 31.03.2016. Proiectul de Regulament Local a fost întocmit şi 

finalizat de A.M.R.S.P. şi S.C. LUXTEN LIGHTING S.A. În ceea ce priveşte Caietul de Sarcini 

al Serviciul de Iluminat Public, S.C. LUXTEN LIGHTING S.A a propus PRIMĂRIEI 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI un proiect pilot al sistemului de telemanagement – sistem de 

administrare, monitorizare şi control al iluminatului public care nu a fost realizat pâna în prezent 

din lipsa de fonduri şi care generează dificultăţi în întocmirea Anexelor prevăzute în Caietul de 

Sarcini Cadru, aprobat în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 87/2007. 

 

Monitorizarea indicatorilor de performanţa ai Serviciului  Integrat de Iluminat 

Public 
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Monitorizarea calitaţii Serviciului Public Integrat de Iluminat Public în Municipiul Bucureşti prin 

evaluarea performanţelor operatorului S.C. Luxten Lighting S.A. pe indicatorii de performanţă 

îndeosebi pe unul din cele mai importante segmente ale prestaţiei şi anume continuitatea 

serviciului de iluminat. 

 

Indicatorii de Performanţă conform Ordinului nr. 86/2007 al A.N.R.S.C., grupaţi pe 

categorii  specifice Serviciului Integrat de Iluminat Public 

1. Indicatori de performanţă generali: 

IQ Calitatea serviciului de iluminat public, ca număr de reclamaţii şi grad de asigurare în 

funcţionarea serviciului. 

IC Continuitatea serviciului de iluminat public. Întreruperi şi limitări în furnizarea serviciului de 

iluminat public 

IC1 Întreruperi accidentale datorate operatorului, ca număr şi durată de remediere 

IC2 Întreruperi programate, ca număr şi durată medie a întreruperilor 

IC3 Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor, ca număr şi durată de remediere 

IR Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalaţiilor de iluminat 

public, ca număr şi durate de răspuns 

2. Indicatori de performanţă garantaţi: 

IL Indicatori de performanţă garatanţi prin licenţă, ca număr de nerespectări ale licenţei 

IP Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de 

delegare a gestiunii, ca valoarea despăgubirilor pentru utilizatori si ca număr de facturi 

contestate 

 

Metodologia aleasă de AMRSP pentru calculul valorilor indicatorilor de performanţă ai 

serviciului integrat de iluminat public a utilizat un algoritm ce reflectă performanţele şi/sau 

deficienţele înregistrate în evoluţia serviciului de iluminat prin gestionarea acestuia de către 

operatorul delegat. Aceasta a fost dezbatută cu reprezentanţii S.C. LUXTEN LIGHTING S.A. şi 

au fost puse în acord principiile, formulele de calcul şi formatul bazelor de date ale operatorului, 

pentru fiecare indicator în parte. 

 

Realizarea de analize comparative: 

Compartimentul de Urmărire a Reglementărilor Serviciului Integrat de Iluminat Public a 

efectuat analize comparative ale situaţiilor reclamaţiilor primite din partea operatorului în primele 

trei trimestre ale anului 2015 şi în primele trei trimestre ale anului 2016 în vederea 
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determinării cauzelor care au condus la deficienţe şi neconformitaţi ale serviciului,  astfel încât în 

perioada următoare numărul acestora să scadă semnificativ.  

În urma realizării acestor analize comparative ale datelor primite, AMRSP a făcut 

propuneri de îmbunătăţire ale serviciilor prestate. 

Întocmirea de Rapoarte ale AMRSP privind evaluarea modului în care au fost 

realizaţi indicatorii de performanţă: 

Rapoartele AMRSP au fost întocmite în baza informaţiilor transmise de către operatorul 

serviciului SC LUXTEN LIGHTING SA şi în baza acţiunii de monitorizare, desfăşurate de 

reprezentanţii departamentului de urmărire a aplicării reglementărilor SIP desfaşurate la 

operatorul serviciului. 

 

3.9.5 Activitatea de Urmarire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul Public 

Integrat de Transport Public local, inclusiv transport de persoane în regim de 

taxi  

  

 AMRSP  - Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind 

Serviciul Public integrat de Transport Public local, inclusiv transport de persoane în regim 

de taxi a participat pe parcursul anului 2016 la urmatoarele acţiuni şi la elaborarea următoarelor 

documente din domeniile specifice: 

A. Decizii şi Hotărâri ale Administraţiei Publice Locale 

Prin HCGMB nr. 209/26.11.2015, AMRSP a fost împuternicită să elaboreze ,,Studiul de 

Oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti”. Perioada de 

analiză 01.01.2013-31.12.2015. Studiul a fost elaborat în perioada decembrie 2015 - aprilie 2016. 

1. Obiectivele studiului de oportunitate privind reorganizarea RATB 

A. Identificarea oportunităţilor de reorganizare a RATB cu respectarea criteriilor specifice  

B. Identificarea soluţiilor de optimizare a gestiunii economico - financiare 

C. Crearea premiselor de respectare a legislaţiei interne şi internaţionale în domeniu 

D.  Stabilirea unei noi structuri organizatorice care să permită trasabilitatea costurilor 

2. Structura studiului de oportunitate 

 -analiza SWOT a legislaţiei primare, secundare şi terţiare specifică serviciului public de 

transport local  (oportunităţi şi ameninţări care justifică procesul de reorganizare a RATB. 

Analize SWOT); 

-direcţii şi soluţii de reorganizare a RATB (fluidizarea relaţiilor cu CGMB și PMB); 
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-justificarea necesităţii ca RATB să devină Societate Comercială 

3. Principalele concluzii ale analizei SWOT 

A. Starea deficitară a infrastructurii serviciului şi a flotei 

B. Inexistenţa relaţiei contractuale obligatorie între CGMB şi RATB, sub forma 

contractului de delegare a gestiunii serviciului 

C. Lipsa unei delimitări clare între cheltuielie aferente activităţii de transport şi  cheltuielile 

altor activităţi 

D. Dependenţa financiară a RATB faţă de CGMB 

E. O aplicare relativă a principiilor guvernării corporative 

F. Soluţii IT&C insuficient dezvoltate sau depăşite moral 

4. Direcţii propuse pentru reorganizarea RATB 

A. Cerinţe care impun reorganizarea structurală a operatorului  

B. Principii care stau la baza reorganizării structurale 

C. Efecte urmărite prin reorganizarea structurală a operatorului  

D. Modificări aduse organigramei aprobate de CA în 08.09.2015 

E. Consideraţii privind o nouă proiecţie tarifară 

F. Recomandări privind determinarea volumului subvenţiei de exploatare 

G. Analiza de senzitivitate privind volumul global al subvenţiei de exploatare (concluzii) 

H. Tehnologii informatice şi de comunicaţie 

I. De ce RATB trebuie să devină societate 

 

B. Activitatea de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul Public integrat de 

Transport Public Local, inclusiv transport de persoane în regim de taxi 

1. Transport public local prin curse regulate. 

Pentru evaluarea activităţii operatorului de transport public local prin curse regulate, prestat de 

RATB la nivelul municipiului Bucureşti, s-au întocmit programe lunare de monitorizare şi de 

inspecţie la operatori în unităţile de exploatare. Pentru aprecierea deficienţelor şi 

neconformităţilor serviciului public de transport, AMRSP a acţionat pe mai multe direcţii după 

cum urmează: 

2. Culegerea de date din teren prin măsurători făcute (sondaje) în terminale şi capete de 

traseu, precum şi în trafic.  
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Determinările făcute au urmărit modul în care sunt îndeplinite anumite cerinţe esenţiale privind 

calitatea serviciului de transport public local prin curse regulate oferite utilizatorilor 

Rezultatele analizelor făcute se regăsesc în rapoartele de evaluare lunare întocmite de AMRSP şi 

confirmate de operator. 

3. Compararea valorilor determinate în teren cu valorile din grafice şi documente pe baza 

cărora să se desfăşoare serviciul, în scopul stabilirii eventualelor neconformităţi ale operatorului 

faţă de obligaţiile reglementate. 

4.  Importanţa transferului de know-how Berlin – Bucuresti, cu posibilitatea realizării rapide a 

unui proiect pilot la Bucureşti referitor la “SMART CITY”, proiect ce se poate realiza şi prin 

implicarea specialiştilor din cadrul Politehnicii din Berlin şi Universitatea Politehnică Bucureşti,        

(  proiect mai vechi al AMRSP ce nu a fost finalizat.). Acestea ca urmare a vizitei de lucru la 

Berlin-Germania a reprezentanţilor AMRSP şi RATB. 

4.1. Siguranţa în  exploatare a mijloacelor de transport.  

Începând cu anul 2015, conform impunerii AMRSP operatorul RATB dispune de o procedură 

clară în baza căreia o comisie tehnică, poate emite avizul tehnic pentru menţinerea în funcţiune şi 

acordarea unei noi durate normale de funcţionare a unui vehicul electric de transport pe şină care 

a depăşit durata normală de funcţionare. Până la sfârşitul anului 2016, au beneficiat de verificări şi 

de prelungirea duratei normale de utilizare în baza procedurilor un număr de 145 de tramvaie. 

4.2. Confortul în saloanele mijloacelor de transport.  

4.3. Calea de rulare.  

4.4. Mentenanţa sistemului de transport public de călători.  

4.5. Serviciul Dispecerizarea Circulaţiei  

Serviciul asigură atât dirijarea şi dispecerizarea mijloacelor de transport puse la dispoziţie de 

unităţile de exploatare conform programelor zilnice de circulaţie, cât şi remedierea operativă la 

capete de traseu a eventualelor defecţiuni tehnice apărute la mijloacele de transport; 

4.6. Exploatarea comercială 

A fost făcută analiza de stabilire a categoriilor de utilizatori ai serviciului de transport care 

beneficiază, potrivit legii, de reduceri şi gratuităţi pe mijloacele de transport, în vederea înaintării 

unei propuneri a AMRSP catre CGMB de iniţiere a unui proiect de hotărâre cu privire la 

acordarea unor gratuităţi altor categorii de utilizatori ai serviciului.  

5. Evaluarea Indicatorilor de performanţă ai serviciului de transport public local  

I.1. - Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar 

pentru realizarea programului de circulaţie 
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 Tramvai Troleibuz Autobuz 

Trim. I - 2016 Plan 272,2 162,9 700,7 

Real 225,9 143 599,6 

Trim. II - 2016 Plan 223,6 138 598,4 

Real 223,1 137,7 597,7 

Trim. III - 

2016 

Plan 224,5 138,8 579,7 

Real 223,8 138,5 572,8 

 

I.2. - Numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului dintre care: 

Evoluţia trimestrială a Indicatorului I.2 : 

Indicator 

de 

performanţă 

I.2 

Denumire indicator 

Anul 2016 - valori 

Trim. I Trim. 

II 

Trim. III Trim. IV Total 

Număr total de reclamaţii 

privind calitatea 

transportului din care: 

1140 971 948 956 4015 

a) număr de reclamaţii 

justificate 

132 103 153 125 513 

b) număr de reclamaţii 

soluţionate 

1140 971 948 956 4015 

c) număr de reclamaţii la 

care RATB nu a răspuns în 

termen legal 

0 0 0 0 0 

Sesizările au fost clasificate astfel: 

Criterii de clasificare Trim. 

I - 

2016 

Trim

. II- 

2016 

Trim. 

III- 

2016 

Trim. 

IV- 

2016 

Total - 

2016 

C1 (comportament salariați) 595 501 569 605 2270 

C2 (confort călători) 84 134 61 37 316 

C3 (salubritate interior/exterior) 30 36 23 18 423 

C4 (informarea călătorilor) 0 5 4 8 17 

C5 (activitatea comercială)  271 194 226 209 900 

C6 (securitatea călătorilor în vehicule)  160 101 65 79 405 
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Total 1140 971 948 956 4105 

 

Indicatorul  I.3 - Numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4 raportat la numărul total 

de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie. 

Trim. I - 2016 

Programat număr de  

vehicule 

Realizat poluare redusă >Euro3 

(număr de veh.) 

% 

18175,3* 17948,7* 98,8 

Trim. II - 2016 

Programat număr de  

vehicule 

Realizat poluare redusă >Euro3 

(număr de veh.) 

% 

18152,3* 18131,3* 99,9 

Trim. III - 2016 

Programat număr de  

vehicule 

Realizat poluare redusă >Euro3 

(număr de veh.) 

% 

17768* 17560* 98,8 

* medie perioadă 

La acest indicator evaluarea completă se va face după ce operatorul va transmite datele pentru 

trimestrul IV – 2016. 

Indicatorul I.4 - Vechimea mijloacelor  de transport şi dotările de confort pentru călători 

Vechimea parcului este pusă în evidenţă de procentul redus al coeficientului de utilizare al 

parcului (CUP) pe care îl realizează zilnic operatorul, sub 70%, imobilizările din motive tehnice 

fiind cauza principală. 

 Vechimea medie a parcului de mijloace de transport: 

Tip 

transport 

Vechimea medie a parcului (ani) 

Trim. I - 

2016 

Trim. II - 

2016 

Trim. III -  

2016 

Trim. IV - 

2016 

Durata 

normală de 

utilizare conf.  

H.G. nr.  

2139/2004 [ani] 

Tramvai 18 ani şi 10 

luni 

19 ani şi 1 

lună 

19 ani şi 4 

luni 

19 ani şi 

7luni 

12-18 

Troleibuz 13 ani şi 2 13 ani şi 5 13 ani şi 8 13 ani şi 6-10 



132 

 

luni luni  luni 11luni 

Autobuz 8 ani şi 6 

luni 

8 ani şi 9 

luni 

9 ani 9 ani şi 3 

luni 

4- 8 

 

Indicatorul I.5 - Despăgubiri plătite de către operatorii de transport/transportatori 

autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu pentru desfăşurarea 

transportului 

La acest indicator, operatorul se înregistrează cu suma de 43. 221,85 lei. 

Indicatorul I.7 - Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu, 

sau a operatorului de transport autorizat 

Trim. I - 2016 

Număr accidente Km. rulaţi 

Număr accidente/1 mil. km 

109 18.247.023 

5,97 

Trim. II - 2016 

Număr accidente Km. rulaţi 

Număr accidente/1 mil. km 

70 17.948.379 

3,90 

Trim. III - 2016 

Număr accidente Km. rulaţi 

Număr accidente/1 mil. km 

62 17.753.538 

3,49 

Pe tipuri de transport, numărul de accidente pe anul 2016 se prezintă astfel: 

Tramvai nr. acc./km rulaţi Troleibuz nr. acc./km rulaţi Autobuz nr.acc./km 

rulaţi 

20/12991760 28/6756559 193/34200621* 

Notă: 

La acest indicator evaluarea completă se va face după ce operatorul va transmite datele pentru 

trimestrul IV – 2016. 
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Indicatorul I.8 - Numărul de curse (semicurse), trasee pe care operatorul a suspendat sau a 

întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie 

La nivel de operator în anul 2016 se constată o scădere a numărului de semicurse pierdute. 

Procentul de semicurse pierdute la nivelul anului 2016 pe cele trei tipuri de transport, se ridică la 

5,84% din totalul curselor programate, o scădere semnificativă față de anul precedent.  

Indicatorul I.9 - Număr de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local  

de călători pe o perioadă mai mare 24 de ore 

În anul 2016 la acest indicator operatorul se înregistrează cu un număr de 13 trasee.  

Indicatorul I.10 - Număr de călători afectaţi de I.8 şi I.9: 

Concluzii AMRSP: Rezultatele activităţii de monitorizare, evaluare, concluzii şi propuneri au 

fost incluse în rapoartele lunare însuşite de RATB: 

Constatări: 

- parc de tramvaie, troleibuze şi autobuze îmbătrânit, care necesită achiziţii noi sau 

modernizări, care să respecte condiţiile  de calitate, confort şi de mediu   

- cale de rulare pentru transportul pe şină, care nu a beneficiat de reabilitări 

- scăderea vitezei comerciale cu implicaţii asupra realizării sarcinii de transport 

- sistem de monitorizare şi dispecerizare on-line, care nu acoperă întregul parc aflat în 

exploatare, precum şi un sistem deficitar pentru informarea călătorilor în vehicule, 

staţii şi terminale 

- unităţi de exploatare care gestionează parcul de vehicule  (depouri, autobaze), care 

necesită modernizări  

- lipsa unui sistem de monitorizare, numărare şi cuantificare a fluxului de călători, la 

nivel de serviciu de transport valid, pe fiecare mijloc de transport/flotă/pe intervale 

orare şi zile 

Propuneri: 

- studii în vederea identificării zonelor de conflict şi a măsurilor optime de deblocare în 

caz de incidente sau evenimente care afectează sistemul de transport urban în special 

cel electric; 

- introducerea obligativităţii în ceea ce priveşte validarea pentru toate categoriile de 

utilizatori, în scopul determinării exacte a cererii de transport; 

- implementarea unui sistem de securitate în toate mijlocele de transport public, precum 

şi în unităţile RATB în scopul evitării actelor de violenţă şi de distrugere; 

- modernizarea prin investiţii a căilor de rulare, în vederea reducerii nivelului de zgomot 
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şi vibraţii; 

- implementarea unor strategii de dezvoltare urbană şi a transportului public; 

- implementare de locaţii parc&ride la intrările principale în Municipiul Bucureşti prin a 

limita deplasările cu autoturismul din afara oraşului către zona centrală; 

- tarife diferenţiate în funcţie de zone şi intervale orare; 

- implementarea politicilor de dezvoltare a parcărilor pentru creşterea capacităţii reţelei 

de transport existente; 

- adoptarea unor măsuri de politică fiscală prin limitarea accesului autovehiculelor în 

zona centrală, care să se facă pe baza de taxă; 

- înfiinţarea unui serviciu specializat (eventual în cadrul RATB), sau alte structuri din 

cadrul PMB, pentru ridicarea vehiculelor parcate ilegal de pe spaţiile sau căile de 

circulaţie aferente mijloacelor de transport public în scopul fluidizării traficului. 

 

C. Transport persoane în regim de taxi 

 La această dată, Serviciul Integrat de Transport persoane în regim de Taxi se desfăşoară pe baza 

autorizaţiilor de taxi eliberate de PMB în calitate de autoritate de autorizare şi cuprinde un număr 

total de 10.054 autorizaţii fără a avea o situaţie definitivă cu numărul de autorizaţii valide, în 

litigiu, analiză sau retrase. 

Evaluarea serviciului de transport local în regim de taxi la această dată, se face pe baza 

Indicatorilor de performanţă stabiliţi în Regulamentul-cadru al serviciului. Aceştia au un caracter 

general şi au fost preluaţi din Legea nr. 92/2007 şi aprobaţi prin HCGMB nr. 178/2008 privind 

serviciile de transport persoane în regim de taxi:  

I.1 Numărul minim de curse efectuate într-o zi 

I.2 Număr minim de comenzi preluate prin dispecerat taxi autorizat 

I.3 
Numărul minim de taxiuri utilizate comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare 

în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi 

I.4 

Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 şi Euro 4 raportat la numărul total de 

autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim 

de taxi 

I.5 Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru clienţi 

I.6 
Valoarea despăgubirilor plătite de către transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea 

condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea serviciului 

I.7 Numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind 
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nerespectarea prevederilor legale 

I.8 
Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a 

transportatorului autorizat. 

: 

 Pentru o reglementare corespunzătoare AMRSP, prin personalul de specialitate, în urma 

inspecţiilor în teren la operatorii serviciului şi a constatărilor făcute, se propun o serie de măsuri 

care pot avea efect benefic în creşterea calităţii serviciului şi anume: 

1. În Regulamentul de organizare şi executare a Transportului Public Local în regim de 

Taxi să se introducă la Cap. Transportul public local de persoane în regim de taxi la 

actualul art. 18 ,,Serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se 

efectuează numai de către transportatori autorizaţi care deţin autorizaţii de transport şi 

autorizaţii de taxi valabile şi se efectuează pe raza teritorial-administrativă a 

municipiului Bucureşti” cu precizarea că, operatorii cu domiciliul în localităţi limitrofe 

Municipiului Bucureşti, care doresc să presteze serviciul de transport public local în 

regim de taxi pe raza acestuia, să poată efectua acest serviciu numai în baza unui aviz 

din partea PMB. 

2. Inventarierea tuturor spaţiilor posibile destinate staţionării taximetrelor şi corelarea 

acestuia cu numărul de autorizaţii de taxi eliberate de PMB, apoi întocmirea unor liste 

cu toate spaţiile special amenajate. 

3. Efectuarea de studii în scopul dimensionării corecte a necesarului de autorizaţii de taxi 

la nivelul Municipiului Bucureşti şi corelării acestora cu necesarul de solicitări. 

4. Elaborarea unui site administrat de PMB cu cazierul personalului de bord al fiecărui 

operator de serviciu de taxi, accesibil tuturor celor interesaţi de acesta, şi care să poată 

fi actualizat permanent. Această actualizare să constituie o obligaţie a fiecărui operator 

de serviciu de taxi prevăzută în Regulament şi Caietul de Sarcini al Serviciului.  

5. Introducerea în Regulament a unei prevederi care să dea posibilitatea în limitele 

prevăzute de legea de organizare şi funcţionare a acestora, să participe nemijlocit chiar 

şi cu rol consultativ la luarea deciziilor importante în ceea ce priveşte activitatea de 

transport public local în regim de taxi.  

6. Includerea în Regulamentul Serviciului a unor prevederi clare cu privire la modul în 

care se poate desfăşura activitatea de dispecerat la nivelul Municipiului Bucureşti atât 

pentru operatorii cu domiciliul în Bucureşti cât şi pentru operatorii înregistraţi în 

Judetul Ilfov, care prestează serviciul de taxi pe raza Municipiului Bucureşti. 
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7. Întrucât s-a constatat că baza de date necesară colectării informaţiilor în vederea 

evaluării serviciului nu este cea impusă de Regulamentul serviciului, se va propune 

includerea unei precizări clare în regulament a evidenţelor ce trebuie ţinute de către 

operatorii serviciului şi care să cuprindă toate informaţiile necesare unei evaluări 

corecte şi rezonabile a nivelurilor de calitate a prestaţiilor. 

Calitatea serviciului în regim de taxi trebuie să fie în conformitate cu indicatorii de performanţă 

cuprinşi în “Regulamentul - cadru pentru organizarea şi executarea Serviciului Public de 

Transport Local în Regim de Taxi” aprobat prin HCGMB nr. 178/2008, modificată de HGMB  nr. 

259/2008.  

Constatări - asupra modului de desfăşurare a Serviciului de Transport în regim de Taxi în 

Municipiul Bucureşti 

1. 

Numărul de autorizaţii taxi acordate de către Autoritatea de Autorizare din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti este în conformitate cu norma legala de 4 

autorizatii la 1000 de locuitori. 

2. Autorizaţiile taxi actuale sunt valabile până în anul 2020 

3. Numărul staţiilor de taxi la nivelul Municipiului Bucureşti este de 74, iar 

numărul de locuri aferent acestor locaţii este de 373, conform Anexei nr. 7 din 

„Studiul privind dimensionarea numărului de taxiuri ce pot funcţiona pe 

teritoriul Municipiul Bucureşti” aprobat prin HCGMB nr. 91/2008 

4. Unii deţinători de autorizaţii de transport în calitatea lor de transportatori 

autorizaţi nu au spaţii suficiente de garare pentru întreaga flota deţinută, deşi 

această condiţie este obligatorie la încheierea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului printr-o declaraţie pe propria răspundere, conform prevederilor Legii 

nr. 38/2003, art. 8 art. 9, alin 1., lit. e, pct.1  

5. Transportatorii autorizaţi care execută serviciul de transport în regim de taxi 

conform prevederilor Legii nr. 38/2003 au obligaţia de a utiliza un serviciu de 

dispecerat taxi. Acestea sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor 

autorizati care îşi desfăşoară activitatea. Există la nivelul Municipiului Bucureşti, 

operatori care nu respectă această prevedere legală. 

6. Cea mai mare problemă cu care se confruntă serviciul public de taxi o reprezintă 

prezenţa într-un număr mare a autoturismelor taxi autorizate, de către primăriile 

localităţilor limitrofe  

9. Majoritatea acestora nu cunosc legislaţia din domeniu şi mai ales Regulamentul 
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serviciului aprobat de CGMB prin Hotărârea nr.178/2008. 

10. Cea mai mare parte a operatorilor serviciului nu deţin sau nu au organizată o 

bază de date despre activitatea prestaţiei şi în consecinţă nu evaluează indicatorii 

de performanţă prevăzuţi în Regulamentul serviciului aprobat de CGMB prin 

Hotărârea nr.178/2008. 

11. Unii operatori ai serviciului nu au transmis la AMRSP nicio informaţie privind 

indicatorii de performanţă  ai serviciului, iar alţii nu mai au aceeaşi adresă.  

 Din punctul de vedere al AMRSP sunt încalcate flagrant specificaţiile legale ale art. 20 din 

Legea nr. 38/2003 care precizează foarte clar că: „Se interzice taxiurilor să efectueze transport 

public de persoane în regim de taxi sau să staţioneze în vederea efectuării în mod permanent a 

unor astfel de transporturi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare”, cu 

atât mai mult cu cât nu se cunoaşte dacă procedura prin care au fost eliberate autorizaţiile taxi este 

una legală, în conformitate cu precizările legislative prezentate la începutul acestui material.  

 Din acest punct de vedere se desprinde extrem de clar situaţia de concurenţă neloială pe 

piaţa serviciilor de transport public în Municipiul Bucureşti. 

 Verificarea modului în care Administraţiile Publice Locale din localităţile şi judeţele 

limitrofe Bucureştiului au respectat prevederile legislative în ceea ce priveşte înfiinţarea, 

organizarea şi controlul Serviciilor de transport persoane în regim de taxi, inclusiv acordarea 

Autorizaţiilor de transport şi a Autorizaţiilor taxi, este în sarcina Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Informaţiile solicitate 

şi obţinute de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice (ANRSC) necesare în evaluarea serviciului nu sunt suficiente şi relevante pentru a face o 

analiză corectă. 

 

3.10  R.A.D.E.T. 

 

 R.A.D.E.T. Bucureşti este regie autonomă de interes local, 

cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. Regia are autonomie 

financiară, încheie bilanţ, are relaţii economice financiare, 

comerciale şi juridice cu alte regii autonome, societăţi 

comerciale, persoane fizice şi juridice române sau străine. 
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 Reţelele de alimentare cu energie termică, instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente 

acestora aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti, RADET Bucureşti având un 

drept de administrare a acestora.  

Regia Autonoma de Distribujie a Energiei Termice Bucuresti asigura producerea, 

transportul si distribuţia energiei termice pentru încalzire şi apă caldă de consum la aproximativ 

562.192 apartamente şi 1.250.000 persoane. 

Prin Încheierea din data de 05.10.2016 pronunţată în Dosarul nr. 35232/3/2016, Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea formulată de RADET Bucureşti şi în temeiul art. 

71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, a 

deschis procedura generală a insolvenţei împotriva regiei. Prin aceeaşi încheiere, instanţa a 

desemnat, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, în calitate de administrator 

judiciar provizoriu, pe ROMINSOLV SPRL.  În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, prin HCGMB nr. 300/11.10.2016 

privind desemnarea administratorului special al RADET Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, a aprobat desemnarea administratorului special al regiei, în persoana D-

lui. Sorin CHIRIŢĂ. 

3.10.1 Activitatea de producţie şi mentenenţă 

RADET – Bucureşti are în administrare: 

 unităţi de producere: Centrala termică de zonă – Casa Presei Libere şi 46 Centrale termice 

de cartier; 

 987 km conductă reţele termice de transport apă fierbinte cu diametre între 25-1300 mm, 

pozate la adâncimi cuprinse de 1 - 12 m; din acestea 81% sunt mai vechi de 20 ani, 

prezintă coroziune avansată şi au fost supuse unui număr mare de reparaţii locale; 

 2.965 km conductă reţele termice de distribuţie a apei calde şi agentului de încălzire de la 

puncte şi centrale termice către clienţi, cu diametre între 15-300 mm, din care 61% sunt 

mai vechi de 20 ani, prezintă coroziune avansată şi un număr mare de reparaţii locale; 

 1.012 Puncte termice şi module termice, cu instalaţiile şi utilajele aferente, amplasate în 

incinte supraterane sau subterane.  

 

3.10.1.1  Activitatea de exploatare  

Activitatea de producere a energiei termice se realizează în cadrul Secţia Centrale Termice 

şi Furnizare care are în exploatare 46 centrale termice de cvartal şi o centrală termică de zonă. Din 
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cele 46 de centrale termice de cvartal 33 de centrale sunt modernizare. Centralele termice de 

cvartal produc şi livrează agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru clienţi. 

Sintetic, situaţia centralelor termice se prezintă în următorul tabel: 

Denumire obiectiv Buc. 
Capacitate instalată 

Gcal/h 

CTZ Casa Presei 1 80,00 

Centrale termice de cvartal 46 237,53 

În anul 2016 regia a produs 5,8% din totalul energiei termice intrată în sistemul de alimentare 

centralizat. 

Cea mai mare parte din energia termică intrată în instalaţiile RADET este cumpărată. 

Electrocentrale Bucuresti este principalul furnizor de energie termică şi apă de adaos necesare 

pentru funcţionarea şistemului de termoficare.  

Raportat la sistemul de termoficare, repartiţia pe surse de producere a cantităţilor de energie 

termică şi apă de adaos, este următoarea: 

 

TERMOFICARE 

Producător  
Energie termică Apă de adaos 

Gcal % mc % 

Electrocentrale 4.567.623 90,9 7.902.648 88,1 

Grivita 144.608 2,9 0 0 

Vest Energo 166.013 3,3 828.297 9,2 

RADET -Casa 

Presei 
145.783 2,9 237.363 2,6 

TOTAL preluat  5.024.028 100 8.968.308 100 

   

 Pentru sistemul de termoficare, bilanţul cantităţilor de energie termică înregistrat în anul 

2016, este prezentat comparativ cu anii anteriori în tabelul următor: 

Energie termică Apă de adaos 

AN Plan BVC 

intrata in 

reţeaua 

primară 

facturat 
Pierdere 

Totală 
  Plan BVC cumparat 

  Gcal Gcal Gcal Gcal % mc mc 
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2014 5.449.948 5.067.466 3.733.169 1.334.296 26.3 6.700.000 7.826.674 

2015 5.244.544 5.090.814 3.687.554 1.403.259 27,6 7.500.000 9.655.891 

2016 5.104.826 5.024.028 3.628.687 1.395.341 27,8 8.650.000 8.968.308 

 Cantitatea de energie termică intrată în sistem şi cea vândută au fost mai mici decât în anii 

anteriori, cauza fiind temperatura exterioară medie lunară înregistrată. Astfel, evoluţia 

temperaturilor a condus la sistarea sezonului de încălzire la data de 1 aprilie 2016. 

Pierderea înregistrată  cuprinde: 

- Energia termică cedată mediului ambiant, de sistemul de conducte.din cauza vechimii 

izolaţiei termice; 80% din pierderea totală de energie termică înregistrată o reprezintă 

pierderea de energie termică prin transfer termic. 

- Energia termică aferentă pierderilor de apă din sistemul de conducte; pierderea prin 

scăpări e cauzată de avariile apărute din cauza vechimii conductelor şi de lucrările de 

revizie/ reparaţii / modernizare. 

Raportat la circuite, cea mai mare pierdere de energie termică, 996.464 Gcal, 71,4% din 

totalul pierderilor, se înregistrează în circuitul de transport apă fierbinte.  

Pierdere  

Totală 

de Energie 

 termică 

Pierdere circuit primar 

Pierdere circuit  

secundar 

distribuţie 

Total 

Din care 

Total prin adaos 

(avarii) 

goliri) 

prin transfer 

termic  

(izolaţii) 
Gcal 

% 

Gcal Gcal Gcal Gcal 

1.395.341 996.464 245.599 750.865 398.877 

 

3.10.1.2. Activitatea de revizii şi reparaţii 

Pentru a creşte siguranţa în funcţionare şi exploatare a instalaţiilor, în sezonul cald se 

efectuează cu forţe proprii revizia tehnică a instalaţiilor din dotare şi lucrări de reparaţii 

planificate. Revizia tehnică anuală a fost planificată şi executată în perioada 15 aprilie – 30 

septembrie conform procedurilor operaţionale.  

Revizia tehnică anuală se efectuează la reţelele termice de transport apă fierbinte, la 

reţelele de distribuţie a energiei termice către clienţi, la instalaţiile termice, electrice şi de 

automatizare din puncte / centrale termice, la buclele de contorizare. 
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În anul 2016 s-a a intervenit cu operativitate pentru depistarea şi remedierea a 8.594 

evenimente apărute în instalaţiile din dotare, din care 2.969 au fost avarii. Termenul mediu de 

remediere al avariilor accidental apărute a fost de: 

- 5,8 ore pentru cele 2.282 avarii remediate în circuitul secundar; 

- 16,6 ore pentru cele 678 avarii remediate în circuitul primar. 

Activitatea de revizii şi reparaţii a fost îngreunată de lipsa unor categorii de materiale, 

generată de blocajul financiar în care s-a aflat RADET până în luna septembrie 2016, când a intrat 

în insolvenţă. 

În Municipiul Bucuresti, o mare parte a reţelelor termice de transport sunt poziţionate sub 

carosabilul unor mari artere de circulaţie (Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Ion Mihalache, Calea 

Grivitei, Pantelimon, Calea Rahovei, Iuliu Maniu, Şos. Salaj, Oltenitei) sau în zone greu 

accesibile (zona Piaţa Victoriei, Pod Basarab, subtraversări – Dâmboviţa, sub linii de tramvai). 

O lucrare deosebit de importantă, de dificultate şi amploare deosebite s-a executat în 2016 

în zona Spitalului Filantropia, pe un tronson ce face parte din inelul principal de transport a 

energiei termice, pus în functiune în anul 1980, tronson prin care se alimentează cu agent termic 

primar cartierele: Dorobanţi, Floreasca, Aviaţiei - Aeroport Băneasa. Lucrarea de modernizare s-a 

terminat în data de 10.09.2016 şi a constat în înlocuirea a 720 ml conductă şi izolaţie aferentă. 

În anul 2016, personalul RADET a înlocuit cu forţe proprii: 

 49,2 km conductă, din care 10 km conductă pe circuitul primar (diametre mari); 

 9.290 ml cochilii de izolaţie şi 7.894 mp saltele de izolaţii; 

 286 vane.  

 

3.10.1.3.  Monitorizarea activităţii  

Activitatea de producere şi exploatare a RADET se urmăreşte prin raportări zilnice în care 

se specifică: temperatura comandată la CET-uri, temperatura furnizată de CET-uri, necesarul de 

Gcal/zi, consum gaze naturale, precum şi obiectivele afectate de avarii din ziua anterioară. 

Raportările împreună cu opririle, remedierile şi avariile, pentru ziua curenta, se transmit zilnic, 

către Primăria Municipiului Bucureşti. Tot cu frecvenţă zilnică se actualizează datele de 

funcţionare a sistemului pe site-ul RADET. 

Se urmăreşte lunar, conform procedurii P.O. 852.02, activitatea de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi se finalizează prin întocmirea unui raport de 

monitorizare cu evoluţia cantităţilor de energie termică cumpărate şi vândute. 

În anul 2016 cantitatea de energie termică vândută a scăzut din următoarele motive: 
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 Oprirea furnizării agentului termic pentru încălzire a avut loc în data de 27.04.2015, 

respectiv 01.04.2016 scăzând astfel perioada de încălzire. 

 Reabilitarea termică a imobilelor are un impact major asupra consumului de energie 

termică, conducând la scăderea cu aproximativ 25% a cantităţii de căldură consumate faţă 

de imobilele nereabilitate. 

 

Evoluţia capacităţilor maxime orare realizate începând cu anul 2002 

An 

TOTAL 

Gcal/h       

2002-2003 3475       

2003-2004 3640 

C apacitat ile  maxime o rare vehiculete in reteaua 
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Capacitate maxima orara vehiculata

 

2004-2005 3540 

2005-2006 3432 

2006-2007 3470 

2007-2008 2975 

2008-2009 3010 

2009-2010 2680 

2010-2011 2654 

2011-2012 2289 

2012-2013 2289 

2013-2014 1944 

2014-2015 1880 

2015- 

2016 1470       

ian-april 

2016 1410       

 

 

Cantitatea de energie termică vehiculatǎ în reţeaua de termoficare 
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  Pierderile din sistemele de transport şi distribuţie: 

Pierdere cantitativa de energie termica

 prin reteaua de transport

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Ian Feb M ar Apr M ai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Luna

G
c
a
l

2012 2013 2014
2015 2016

 

Evolutie pierdere cantitativa de energie termica 

prin reteaua de distributie
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Pierdere cantitativa de energie termica a sistemului 

(inregistrata pe reteaua de transport si distributie)  
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La nivelul anului 2016 se evidenţiază un trend descrescător al pierderilor cantitative 

comparativ cu anul anterior. Astfel, cantitatea de energie termică pierdută în anul 2016 este 

mai mică cu 7.914 Gcal faţă de cantitatea pierdută în anul 2015. 

Din cele 8.594 avarii înregistrate la nivelul anul 2016, 2.969 sunt cauzate de vechimea 

conductelor. Numărul evenimentelor a scăzut în anul 2016 faţă anul 2015 cu 820.  

 

Situaţia evenimentelor înregistrate în reţeaua de termoficare în ultimii 5 ani:  

 

Evenimente inregistrate in retelele de termoficare
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Pe fondul scăderii numărului de avarii s-a înregistrat o diminuare a cantităţii de apă de 

adaos aferentă anului 2016 comparativ cu anul 2015 cu 7,1% respectiv cu 687.583 mc. 

Pentru asigurarea funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi continuitate, în iarna 

2016 - 2017 au fost identificate 127 lucrări de reparaţii imperios necesare.  
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 Pentru remedierea avariilor/deranjamentelor/intervenţiilor mai sus menţionate cât şi a 

lucrărilor propuse, s-au utilizat urmǎtoarele cantitǎţi de materiale: 

 

 Pe reţeaua primarǎ 

Centralizator materiale înlocuite reţea primară 

LUNA 
Teava 

[ml] 

Cochili

i ML 

Saltele 

vata 

[mp] 

Vane 

[buc] 

Compensato

ri [mm] 

SUCURSALA 

NORD 

3199.4

0 
699.00 

2599.6

5 
53.00 1.00 

 SUCURSALA 

SUD 

4053.5

4 
923.00 421.99 44.00 3.00 

TOTAL 

RADET 

7252.9

4 

1622.0

0 

3021.6

4 
97.00 4.00 

 

 

 

Pe reţeaua secundară  

Centralizator materiale înlocuite reţea secundară 

Sucursala 

Nord - Sud 

Ţeavă 

zincată 

[ml]  

Ţeavă 

neagră 

[ml]  

Ţeavă 

pex 

neizolat 

[ml]  

Ţeavă 

pex 

preizolat 

[ml]  

Ţeavă 

oţel 

preizolat 

[ml]  

Ţeavă 

PPR 

[ml]  

Cochilii 

izolaţie 

[ml]  

Saltele 

[mp] 

Vane 

[buc]  

 SUCURSALA 

NORD 
6876.40 1722.07 1504.00 2699.45 75.00 1918.50 3871.00 127.00 104.00 

 SUCURSALA 

SUD 7509.95 2767.945 3456 4272.5 2.66 2223 2213 0 72 

TOTAL 

RADET 
14386.35 4490.02 4960.00 6971.95 77.66 4141.50 6084.00 127.00 176.00 

 

Secţia Activităţi Conexe în aceasta perioada a înlocuit următoarele cantităţi de materiale: 

Secţia Activităţi 

Conexe 

Conduc

ta reţea 

primară 

(ml) 

Conductă 

reţea 

secundar

ă (ml) 

Cochilii 

ML 

Saltele 

vată [mp] 

Vane 

[buc]  
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2784 2059 1349 4664 2 

Secţia Centrale 

termice 
  2050.7 235 81 11 

 

Total conductă înlocuită 

reţea primară  
10036.94 

din care 6111.23 ml conductă înlocuită până 

la data de 31.12.2016  pentru cele 127 

lucrările propus a se efectua  în vara 2016 

Total conductă înlocuită 

reţea  secundară 
39064.18  

 

3.10.1.4  Lucrările programate pentru anul 2016 pe reţeaua primară 

În iarna 2016 - 2017 au fost identificate 127 lucrări de reparaţii necesare pentru scăderea 

pierderilor precum şi pentru încadrarea în valorile indicatorilor de performanţă ai regiei. Din 

acestea un număr de 30 au fost identificate cu un grad mare de complexitate şi propuse a fi 

executate de terţi. Lungimea totală de conductă ce trebuia înlocuită în cele de 30 lucrări propuse 

pentru terţi era de 9.694 ml. 

Din cauza lipsei resurselor financiare generate de instituirea de către Electrocentrale 

Bucureşti SA a popririi pe conturile RADET (în principal de 100%), precum şi a necesităţii 

asigurării continuităţii serviciului public de termoficare din Municipiul Bucureşti şi stopării 

pierderilor de agent termic, RADET a intervenit în remedierea provizorie a două dintre lucrările 

propuse pentru terţi prin remediere provizorie, înlocuind 52 ml conductă.  

Din aceleaşi considerente, RADET a luat decizia să efectueze în totalitate, cu forţe proprii, 

lucrarea de înlocuire a 660 ml conductă în zona Spitalului Filantropia. Lucrarea era propusă 

pentru terţi datorită complexităţii şi amplasării reţelei de termoficare sub calea de rulare a 

tramvaiului din zona Bdul. Ion Mihalache. Complexitatea acestei lucrări, lipsa resurselor 

financiare cât şi concentrarea de utilaje şi personal pentru finalizarea în termen util a acestei 

lucrări a avut repercursiuni asupra celorlalte lucrări programate. Astfel, din cele 127 lucrări de 

reparaţii s-au finalizat 58 lucrări şi sunt în desfăşurare 13 lucrări, înlocuindu-se 6.111,23 ml 

conductă din totalul de 24.118 ml conductă.  

 

3.10.2  Activitatea economică 

 

3.10.2.1  Activităţi desfăşurate în perioada analizată 

Au fost optimizate fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare, astfel 
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încât remunerarea salariaţilor şi a furnizorilor de bunuri şi servicii să se efectueze fără sincope. 

Activitatea s-a desfăşurat pe fondul acutei lipse de disponibilităţi cauzată de poprirea conturilor 

regiei de către Elcen pentru care s-au plătit următoarele sume:  

- dosarul de executare nr. 3201/2015 - suma 34,999,595 lei; 

- dosarul de executare nr. 4700/2016 - suma de 80,925,437 lei; 

- dosarul de executare nr.   903/2016 - suma de 11.303.121 lei.   

a.  Încasarea diferenţelor de preţ la energia termică de la PMB: 

În anul 2016 diferenţa de preţ pentru energia termică furnizată populaţiei a fost încasată la 

timp de la bugetul local. Astfel: 

 - la data de 31.12.2015 PMB mai avea de alocat, ca diferenţă de preţ, suma de 

23.119.516,39 lei. Contravaloarea deconturilor aferente lunilor octombrie-decembrie 2015 au fost 

achitate în totalitate din împrumutul de 248 mil. lei contractat de PMB; 

- la data de 31.12.2016 sumele reprezentând diferenţa de preţ la energia termică furnizată 

populaţiei, erau achitate în totalitate de la bugetul local. 

 Conform HCGMB 302/31.10.2016 şi a convenţiilor justificative încheiate cu furnizorii de 

energie termică şi furnizorii de gaze naturale, a fost virată în avans, direct către furnizorii de gaz, 

suma de 83.926.109 lei aferentă consumului estimat pentru luna decembrie 2016 şi suma de 

108.856.117 lei, aferentă consumului estimat pentru luna ianuarie 2017.  

 Suma totală încasată de la bugetul local în anul 2016 pentru diferenţa de preţ la energia 

termică furnizată populaţiei, a fost de 820.105.605,62 lei. 

 

b  Reducerea datoriilor regiei către  furnizori  

Din data de 02.02.2016, când a fost achitată în totalitate poprirea instituită de 

Electrocentrale Bucureşti în dosar de executare nr. 3201/2015, regia a beneficiat în totalitate de 

sumele cuvenite conform contului ESCROW, ca urmare au putut fi achitate la zi facturile 

scadente către furnizorii de materiale, prestări servicii şi utilităţi, drepturile băneşti ale salariaţilor 

şi contribuţiile sociale, excepţie făcând facturile de energie termică ale ELCEN. 

Începând cu data de 25.03.2016 Elcen a instituit  poprire  de 100% pe conturile de 

disponibilităţi băneşti ale RADET, poprire instituită conform dosar de executare nr. 4700/2015 şi 

începând cu 07.06.2016 conform dosarde executare nr. 903/2016. 

Având în vedere instituirea popririlor succesive şi în cuantum de 100% de la principalul 

furnizor – ELCEN, dar şi de la ANAF, DITL, precum şi alţi creditori, conform Hotărârii din data 

de 06.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 35232/2016, împotriva RADET a 



148 

 

fost deschisă procedura generală a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Astfel: 

- la 01.01.2016 regia avea datorii către furnizori în sumă de 3.516.280 mii lei  

din care : Elcen 3.432.676 mii lei şi alţi furnizori 83.604 mii lei; 

- la 30.09.2016 datoriile se ridicau la suma de 3.743.466 mii lei 

din care : Elcen 3.642.891 mii lei şi alţi furnizori 100.575 mii lei. 

Aceste datorii au făcut obiectul înscrierii furnizorilor la masa credală. 

- la 31.12.2016 datoriile curente se ridicau la suma de 95.976 mii lei  

din care : Elcen 51.126  mii lei şi alţi furnizori 44.850  mii lei. 

 

  3.10.2.2  În vederea elaborării documentelor anuale de raportare a fost încheiată 

inventarierea anului 2015 şi demarată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii pentru anul 2016 

 3.10.2.3  S-a depus la PMB spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 

2016 şi s-a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul 2017, în acord cu 

dispoziţiile O.M.F.P. nr. 20/2016.  

Întrucât până la data intrării în insolvenţă, bugetul nu a fost aprobat de către CGMB, 

potrivit art.4(4) din OG 26/2013, aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, RADET Bucureşti nu mai are obligaţia de a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli prin 

HCGMB. 

 

   3.10.2.4 Analiza nivelului, structurii şi dinamicii costurilor, analiza tarifelor de 

transport şi distribuţie.  

 În anul 2015 s-a obţinut de la ANRSC avizul nr. 317.038/09.07.2015 de modificare a 

tarifelor practicate de RADET Bucureşti, aviz ce a fost depus la PMB în vederea aprobării prin 

hotărâre a CGMB a noilor tarife şi a preţurilor pentru energia termică furnizată consumatorilor 

noncasnici. Aplicarea  acestor tarife/preţuri urmăreşte acoperirea cheltuielilor şi reducerea 

pierderilor înregistrate de regie ca urmare a majorărilor repetate a preţurilor la materia primă şi la 

celelalte categorii de cheltuieli. Cu toate că solicitarea RADET a obţinut aviz favorabil din parte 

AMRSP, municipalitatea nu a aprobat modificările de preţ şi tarif solicitate de regie. 

 În data de 06.04.2016 s-a depus la PMB-DGISP o nouă solicitare de majorare a preţurilor 

de facturare a energiei termice furnizată consumatorilor noncasnici, ca urmare a noilor preţuri de 

cumpărare a energiei termice destinată acestei categorii de consumatori, aprobate prin Decizii 
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ANRE începând cu data de 01.01.2016, pentru toţi furnizorii de agent termic. Municipalitatea nu 

a dat curs până la sfărşitul anului acestei solicitări, fapt ce a determinat importante pierderi 

financiare la nivelul regiei. 

 

3.10.2.5. Urmărirea  modului în care se desfăşoară activitatea de control financiar-

preventiv. 

S-a actualizat, ori de cate ori a fost necesar, Norma Internă privind disciplina financiară şi 

gestionară şi viza de control financiar-preventiv.  

Situaţia financiară dificilă a regiei, a creat acumularea de datorii şi, deseori, Regia nu a 

putut să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile de siguranţă şi de continuitate a serviciului, la 

parametrii necesari.  

Cu toate aceste greutăţi, datorită eforturilor depuse în vederea ridicării popririlor necesare 

plătii drepturilor salariale, s-a reuşit achitarea acestora la timp şi integral.  

Pe de altă parte, facturarea serviciilor de distribuţie a energiei termice cu tarife din anul 

2011 a condus la pierderi economice foarte mari la nivelul anului 2016, iar pentru anul  2017 nu 

s-a putut construi un buget echilibrat. 

 

              3.10.3   Activităţile de vânzare, facturare, recuperare creanţe  

 

3.10.3.1  Evoluţia încasărilor urmare derulării activităţii de recuperare creanţe  

 Evoluţia încasărilor din anii 2015 şi 2016 raportate la valorile facturate, atât  pentru 

facturile de energie termică cât şi pentru penalităţile aferente acestora: 

 

SITUAŢIA EMITERII ÎNCASĂRILOR EN.TERMICĂ, 

PENALIZĂRI, ENERGIE. A, PENALITĂŢI.A 

FACTURI: 12/2014-11/2015 ÎNCASĂRI: 12/2014-1/2016 

 

numai facturile separate pe luni, încasările - doar cele aferente 

facturilor 

An Luna Val. emisă Val. încasat 
Grad încasare 

% 

     

2014 12 149.600.690,68 147.230.364,99 98,42 

2015 1 124.540.917,11 122.441.670,24 98,31 

2015 2 116.376.020,05 113.832.293,55 97,81 

2015 3 100.119.614,82 97.064.223,53 96,95 

2015 4 53.377.892,96 51.849.726,47 97,14 

2015 5 12.390.356,03 11.882.013,44 95,90 
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2015 6 10.294.198,29 9.701.209,06 94,24 

2015 7 8.945.968,80 8.392.636,44 93,81 

2015 8 7.622.909,70 7.067.369,86 92,71 

2015 9 9.199.539,13 8.650.641,71 94,03 

2015 10 48.641.557,36 46.486.145,38 95,57 

2015 11 83.139.313,31 71.654.546,76 86,19 

 
TOTA

L 
724.248.978,24 696.252.841,43 96,13 

 

SITUAŢIA EMITERII ÎNCASĂRILOR EN.TERMICA, 

PENALIZARI, ENERGIE.A, PENALITĂŢI.A 

FACTURI: 12/2015-11/2016 ÎNCASĂRI: 12/2015-1/2017 

 

numai facturile separate pe luni, încasările-doar cele aferente facturilor 

An Luna Val. emisă Val. încasat 
Grad încasare 

% 

2015 12 121.000.355,68 119.486.239,07 98,75 

2016 1 129.172.232,28 126.899.467,14 98,24 

2016 2 95.367.544,13 93.088.363,28 97,61 

2016 3 82.169.594,52 79.851.681,88 97,18 

2016 4 20.255.469,86 19.734.264,65 97,43 

2016 5 13.422.130,25 13.045.660,27 97,20 

2016 6 10.406.865,15 10.109.329,31 97,14 

2016 7 7.109.294,55 6.848.090,40 96,33 

2016 8 7.232.582,82 6.957.018,28 96,19 

2016 9 10.236.250,37 9.891.483,19 96,63 

2016 10 58.885.028,05 54.609.158,25 92,74 

2016 11 106.907.672,62 59.756.133,26 55,90 

 
TOTA

L 
662.165.020,28 600.276.888,98 90,65 

 

 Se poate observa că la nivelul anului 2016 valoarea facturată a fost mai mică cu 

62.083.958 lei faţă de anul 2015, lucru care s-a datorat, în principal, scăderii TVA-ului de la 24% 

la 20%. 

 
 3.10.3.2  Inventarierea creanţelor 

 

Inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv pentru anul 2016, s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile legale şi în termenul stabilit prin dispoziţia nr. 368/05.10.2016 fiind 

emise un număr total de 15.493 extrase de cont, în valoare totală de  94.748.471,18 lei.  Extrasele 

de cont au fost generate automat din aplicaţia informatică ACE sub nr. 82980/19.10.2016, şi au 

fost transmise către clienţii beneficiari de energie termică. 

 

 3.10.3.3 Situaţia consumatorilor închişi pentru neplată la data de 31.12.2016 
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 Evoluţia soldului creanţelor, detaliat pe tipuri de clienţi la data de 30.12.2015, 

comparativ cu data de  30.12.2016, este prezentată mai jos: 

 

Data 

Sold facturi (lei) Sold penalităţi (lei) 

Agenti ec. Casnici Agenti ec. Casnici 

30.12.2015 28,898,987.80 63,514,937.59 6,250,084.56 17,596,311.09 

30.12.2016 36,044,876.38 71,896,630.76 6.442,634.38 16,767,269.03 

 

Din analiza datelor se observă că soldul s-a menţinut în acelaşi ordin de mărime, creşterea 

bazându-se strict pe valoarea mare a facturii lunii noiembrie 2016, comparativ cu noiembrie 2015. 

Evoluţia soldului agenţilor economici şi clienţilor de tip casnic per total sold, precum şi 

soldul facturilor şi penalităţilor cumulate la nivel RADET: 

 

 

3.10.3.4 Operarea şi gestionarea ordinelor de plată  

Activitatea de operare ordine de plată a totalizat un număr de aproximativ 152.043 ordine 

de plată din extrasele de cont transmise, în valoare de 1,133,162,299.72 lei.  

De asemenea, în anul 2016 activitatea de operare a plăţilor efectuate de clienţi a fost mult 

mai laborioasă, datorită popririi conturilor R.A.D.E.T de către B.E.J. TRANCĂ cât şi de către 

A.N.A.F. respectiv urmărirea şi operarea plăţilor efectuate de clienţii regiei la cele două entităţi. 

 

3.10.3.5  Analiza  Rezultatelor 

TIP 

CONSUMATOR 

CIRCUIT 

INC 

CIRCUIT 

ACC 

CIRCUIT 

ACC+INC 

TOTAL CLIENŢI 

ÎNCHIŞI 

CASNICI 5 1 169 175 

NON-CASNICI 40 23 86 149 

TOTAL 45 24 255 324 

Data 

  

Sold total (lei) Sold total (lei) 

Agenti ec. Casnici Facturi Penalităţi 

30.12.2015 35,370,890.13 82,472,545.67 92,413,925.39 23,846,395.65 

30.12.2016 42,757,817.56  90,057,917.65 107,941,507.14 23,209,903.41 
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În cadrul activităţii de facturare, în anul 2016 au fost facturate 3.768.804,22 Gcal din care: 

 - 3.317.424,16 Gcal consumatori casnici + cămine; 

- 130.647,54 Gcal consumatori non-casnici; 

 - 193.166,17 Gcal consumatori industriali; 

  - 127.566,35 Gcal consumatori alimentaţi din centrale termice.  

În anul 2016 au fost emise către clienţi un număr total de 299.656 facturi, totalizând o 

valoare de 655.009.132,12 lei.  

 

3.10.3.6 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  

La nivelul anului 2016 (lunile ianuarie, februarie, martie , noiembrie) a fost înregistrată o 

valoare totală a ajutoarelor de încălzire de 1.462.848,24 lei. Menţionăm că lunile noiembrie şi 

decembrie 2016 (sezon 2016 - 2017) sunt în curs de decontare, operaţiune care este planificată a fi 

finalizată în cursul lunii februarie 2017.  

    

3.10.3.7 Activitatea de contractare-contracte utilizatori  

 

În cadrul acestei activităţi sunt evidenţiate: coordonarea funcţională şi operaţională a procesului 

de contractare furnizare energie termică, gestionarea contractelor şi a datelor specifice precum şi 

asigurarea unei comunicări permanente cu clienţii R.A.D.E.T.  

 
Portofoliu Clienţi  

 

Număr contracte furnizare energie termică în derulare la data de 31.12.2016 – 14.149 

 

NUMĂR 

CONTRACTE 

FURNIZARE 

ENERGIE 

TERMICĂ 

ASOCIAŢII 

LOCATARI

/ 

PROPRIET

ARI 

 

 

CLIENŢI  

NON-

CASNICI 

Din care: 

CLIENŢI 

BUGETA

RI 

IMOBILE/ 

CONTRACT

E 

INDIVIDUA

LE 

TOTAL 

CIRCUIT 

SECUNDAR 
9.615 3.029 (210) 528 13.172 

CIRCUIT 

PRIMAR 
10 222 (90) 33 265 

CENTRALE 

TERMICE 
422 239 (23) 51 712 

TOTAL 10.047 3.490 (323) 612 14.149 

 

 

Număr puncte de consum  - 24.886 
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PUNCTE DE 

CONSUM 

CASNIC 
CONSUMATOR

I NON-CASNICI  

IMOBILE/ 

CONTRAC

TE 

INDIVIDU

ALE 

TOTAL 

CIRCUIT 

SECUNDAR 

18.114 4.452 
528 

23.094 

CIRCUIT PRIMAR 32 336 33 401 

CENTRALE 

TERMICE 

1.055 285 
51 

1.391 

TOTAL  19.201 5.073 612 24.886 

 

Număr contracte perfectate/actualizate  în anul 2016: 

 

 

CONTRACTE 

PERFECTATE/ 

ACTUALIZATE 

ASOCIAŢII 

LOCATARI/ 

PROPRIETA

RI 

CLIENŢI  

NON-

CASNICI  

IMOBILE/ 

CONTRACT

E 

INDIVIDUAL

E 

CIRCUIT SECUNDAR 329 436 11 

CIRCUIT PRIMAR 0 9 1 

CENTRALE TERMICE 6 28 1 

TOTAL  335 473 13 

 

 

3.10.4  Activitatea tehnică 

Activitatea tehnică desfăşurată în cadrul RADET Bucureşti se compune din următoarele: 

a) Activitatea mecano-energetică; 

b) Asistenta de specialitate la Instalaţiile termice, automatizare, dispecerizare, contorizare 

(instalaţii termice – reţele termice primare, secundare puncte termice şi centrale termice); 

c) Activitatea de emitere Avize de amplasament şi coordonare reţele edilitare; 

d) Activitate CTE-RADET  - avizare documentaţii tehnico-economice; 

e) Activităţi supuse controlului ISCIR; 

f) Refacerea sistemului rutier, pietonal şi a spaţiilor verzi; constructii civile; 

g) Activitatea de proiectare a documentaţiilor tehnico-economice pe faze de proiectare şi 

asistenţă tehnică la implementarea proiectelor, consultanţă şi servicii; 

h) Activitate de verificare metrologică şi reparaţii contoare de energie termică; 

i) Activitate de monitorizare sisteme de măsura CET-uri; 

j) Activitate analizare şi solutionare reclamaţii referitoare la funcţionarea contoarelor de 

energie termică. 

 



154 

 

a. Activitatea mecano-energetică  

În anul 2016 a avut ca obiective pentru Direcţia Tehnică - Serviciul Tehnic : 

 Urmărirea şi verificarea lunară a modului în care se utilizează de către sucursale, secţii 

de exploatare şi alte locaţii, aplicaţia MYENEL implementată de Direcţia Tehnică – 

Serviciul Tehnic şi pusă la dispoziţia clienţilor beneficiari a unui contract de furnizare a 

energiei electrice, perfectat cu S.C. ENEL ENERGIE Muntenia. 

 Realizarea de extrase din aplicaţia MYENEL pentru cele 12 locaţii din contul ”Secţia 

Activităţi Conexe şi alte locaţii” la facturile de regularizare şi avans, documente ce au 

fost repartizate fiecărei secţii ce le are în exploatare.  

Consumul de energie electrică în anul 2015 a fost: Energie activă - 51.729.341 kWh şi 

Energie reactivă (inductivă plus capacitivă): 15.158.811 kVArh. 

b. Asistenta de specialitate la instalaţiile termice, automatizare, dispecerizare, contorizare 

(instalaţii termice – reţele termice primare, secundare, puncte termice şi centrale 

termice) 

 Asigurarea realizării lucrărilor de contorizare a consumatorilor RADET; 

 Întocmirea referatelor de specialitate, în urma analizării documentaţiilor tehnico-

economice întocmite de către Serviciul Proiectare şi alte firme specializate, pentru diverse 

faze de proiectare; 

 Analizarea, verificarea şi emiterea Avizelor tehnice de principiu pentru devierea 

conductelor termice, racordarea de noi consumatori / separare, precum şi întocmirii 

referatelor pentru debranşarea consumatorilor existenţi de la sistemul centralizat  

 Emiterea Avizelor tehnice pentru proiectele elaborate de către firme de proiectare, 

urmarea solicitărilor de deviere, racordare, debranşare şi separare a conductelor termice 

aferente sistemului de transport şi distribuţie; 

 Emiterea de soluţii la diverse solicitări legate de funcţionarea instalaţiilor precum şi  

cu privire la: racordări, debranşări, instalaţii interioare, măsurători ai parametrilor: 

debit, presiuni, temperaturi; asistenţă tehnică pentru Departamentul Exploatare; 

 Prelucrarea datelor tehnice privind monitorizarea şi supravegherea parametrilor de 

funcţionare a regulatoarelor directe de presiune diferenţială montate pe fiecare scară 

de bloc, în vederea realizării echilibrării hidraulice a reţelelor de termoficare 

secundare; 

 Recepţia echipamentelor din proiectul Sistem Dispecer de Supraveghere şi 

Conducere operativă a sistemului de termoficare din Municipiul Bucureşti; 
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 Elaborare Studiu privind securizarea accesului în căminele de termoficare, prin 

zăvorâre electromagnetică; 

 Soliţionarea problemelor apărute în funcţionarea echipamentelor implementate în 

sistemul de termoficare  prin analiză, verificare şi diagnosticarea funcţionării 

sistemelor de automatizare şi dispecerizare implementate în cadrul RADET.  

 

c. Emitere Avize de amplasament şi coordonare reţele edilitare 

Colectivul de avizare are ca obiect de activitate întocmirea şi emiterea avizelor tehnice, 

coordonarea lucrărilor edilitare subterane sau aeriene din domeniul public şi privat al Municipiului 

Bucureşti.  Au fost întocmite şi emise  avize tehnice de amplasament, eliberate ca urmare a 

solicitărilor de construire imobile (locuinţe, ansambluri rezidentiale, reabilitări termice blocuri, 

şcoli şi grădiniţe, construcţii civile) precum şi PUZ + PUD-uri. Participarea săptămânală, din 

partea RADET, la lucrările Comisiei de coordonare şi avizare din cadrul P.M.B cu privire la 

corelarea lucrărilor de modernizare reţele cu cea de modernizare stradală. 

Veniturile totale realizate de Serviciul Tehnic în anul  2016 din taxele pentru emiterea 

avizelor de amplasament, traseu, verificări de documentaţii de debranşare, deviere, 

contorizare, alte venituri din exploatare etc. au fost de 252.907,00 lei fără TVA, faţă de 

un planificat de 244.000,00 lei fără TVA ( realizându-se un venit suplimentar de 8.907,00 

lei fără TVA). 

d. Activitate CTE - RADET  - avizare documentaţii tehnico-economice  

Prin Serviciul Tehnic se asigură secretariatul Consiliului Tehnico Economic (CTE) 

RADET . În anul 2016 s-au organizat un număr de  23 şedinţe, în care au fost analizate şi 

discutate, pe baza referatelor tehnice de specialitate întocmite de referenţii tehnici din cadrul 

Serviciului Tehnic, un număr de  142  documentaţii în diverse faze de proiectare elaborate de 

Serviciile Proiectare şi Tehnic, precum  şi de firme terţe. 

e. Activităţi supuse controlului ISCIR 

Au fost îndeplinite obligaţiile privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiilor sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil, 

elaborarea caietelor de sarcini în vederea achiziţiei publice de produse şi servicii 

aferente instalaţiilor ISCIR şi de utilaje, verificări şi aplicări de vize lunar pe registrele 

de evidenţă a funcţionării instalaţiilor supuse controlului ISCIR;, eliminarea 

neconformităţilor constatate cu ocazia verificărilor tehnice în utilizare şi s-au stabilit 

condiţii de clasificare şi durată normală de funcţionare a 18 mijloace fixe. 

f. Refacerea sistemului rutier, pietonal şi a spaţiilor verzi; construcţii civile 

Refacerea sistemului rutier şi pietonal cu operatorii economici ce deţin străzi în garanţie 

sau gestiune multianuală pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin: 

 Asigurarea consultanţei tehnice de specialitate şi a dirigenţiei de şantier de drumuri şi 

spaţii verzi, pentru toate lucrările de investiţii ale RADET ; 
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 Obţinerea atestatului pentru prestări servicii de refacere a zonelor afectate de lucrări 

tehnico–edilitare, în baza căruia RADET Bucureşti obţine toate autorizaţiile de intervenţie 

şi execută în regie proprie toate lucrările de refacere; 

 Obţinerea acceptului Administraţiei Străzilor Bucureşti de a executa în regie proprie 

lucrările de refacere a sistemului rutier şi pietonal pentru străzile aflate în garanţia sa; 

 Completarea şi transmiterea trimestrială la PMB a Programului Coordonator Anual; 

 Supravegherea lucrărilor de drumuri executate în regie proprie. 

g.  Activitatea de proiectare a documentaţiilor tehnico-economice pe faze de proiectare şi 

asistenţă tehnică la implementarea proiectelor, consultanţă şi servicii 

Pe parcursul anului 2016 Serviciul Proiectare a efectuat următoarele activităţi: 

 Elaborare a 56 documentaţii tehnico- economice; 

 Activitate de asistenţă tehnică pe şantier; 

 Consultanţă tehnică în 48 de cazuri;  

 Reambulare planuri reţele termice primare pentru patrimoniul PMB. 

În anul 2016 s-a demarat elaborararea Studiului de fezabilitate aferent  proiectului POIM-

Programului Operational Infrastructura Mare, Axa 7.2. Creşterea eficienţei energetice în 

sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti- cu finanţare din 

surse europene. 

h.  Activitatea de verificare metrologică şi reparaţii contoare de energie termică 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost programate pentru verificare metrologică un 

număr de 18.359 contoare de energie termică, din care 6.800 contoare de energie termică  expirate 

din anul 2015 şi 10.039 contoare de energie termică tranzacţionale şi 1.520 contoare de energie 

termică netranzacţionale, care urmau să expire în anul 2016, efectuate conform „Programului 

anual de verificări metrologice contoare de energie termică, pentru anul 2016".  

În urma neconformităţilor identificate, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, au fost 

verificate un număr de 3.252 contoare de energie termică, din care 2.761 contoare de energie 

termică au fost reparate.  

i.  Activitatea de monitorizare sisteme de măsură CET-uri 

Au fost monitorizate sistemele de măsurare la CTE-urile din cadrul ELCEN, conform 

procedurilor; respectiv CTE SUD (4 magistrale şi 6 conducte de apă de adaos), CTE PROGRESU 

(2 magistrale şi 2 conducte de apă de adaos), CTE VEST (2 magistrale şi 1 conductă apă adaos), 

CTE GROZĂVEŞTI (3 magistrale şi 4 conducte de apă de adaos) şi la cele 2 CET-uri private, 

CET GRIVITA şi CET VEST–ENERGO; de asemenea, Biroul Metrologie a participat la 40 
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interventii la mijloacele de măsurare (17 intervenţii-CET Sud, 8 intervenţii-CET Progresu,7 

intervenţii-CET Grozăveşti, 4 intervenţii -CET Vest, 4 intervenţii – CET Griro). 

j.  Proiecte demarate pentru eficinetizarea sistemului de termoficare 

1 Proiect : 7035  “Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti” 

În vederea reabilitării cu fonduri europene a sistemului de termoficare al Municipiului 

Bucureşti prin obţinerea finanţării alocate prin POIM- axa 7.2. “Creşterea eficienţei energetice în 

sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”, în anul 2016 s-a 

demarat în cadrul Seviciului Proiectare elaborararea studiului de fezabillitate privind reabilitarea a 

500 km conducte de transport energie termică. Acestea reprezintă “zone critice” în alimentarea cu 

căldură a consumatorilor din Municipiul Bucureşti, localizate în special în partea de EST şi 

NORD-EST a Municipiului, zone în care, datorită vechimii în exploatare şi a procesului de 

coroziune a conductelor s-au produs avarii repetate ce au condus la întreruperi în alimentarea cu 

căldură a consumatorilor şi la reducerea parametrilor de funcţionare a sistemului. 

Acest proiect major de termoficare a Municipiului Bucureşti va include următoarele tipuri 

de activităţi: 

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei 

termice prin redimensionarea acestora corespunzător debitelor de agent termic vehiculate în 

strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a 

consumului de energie termică; 

- Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie a 

agentului termic 

- Implementarea soluţiei moderne şi performante de realizare a reţelei de termoficare cu 

conducte preizolate dotate cu sistem de detectare semnalizare şi localizare a avariilor,  

- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane a racordurilor şi a elementelor constructive 

funcţie de noua soluţie tehnologică. 

2 Proiect : 7071  „Adoptarea cogenerării pentru C.T.Z. Casa Presei” 

 Prin documentaţie se propune analiza modalităţii de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi 

economice a Centralei Termice de Zonă Casa Presei, prin adoptarea cogenerarii. Această centrală, 

se află în zona de nord a Capitalei, este gestionată de către RADET Bucureşti şi alimentează cu 

energie termică sub formă de apă fierbinte, zonele Jiului Pajura, Bd. Ion Mihalache, Str. Turda. 

 Propunerea de realizare a investiţiei este în deplină concordanţă cu cerintele Directivei 

27/2012 a Parlamentului European privind eficienţa energetică şi a Legii 121/2014 privind 

efiecienţa energetică. Avantajele sunt: 
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1. Randament global mai ridicat faţă de producerea separată a celor două forme de energie, deci o 

superioritate termodinamică; 

2. O soluţie mai economică, necesitând un consum mai redus de energie primară (combustibil), 

deci costuri mai reduse; 

3. O soluţie ecologică, eliberând în atmosferă o cantitate redusă de noxe. 

4. Reducerea costurilor căldurii şi a energiei electrice produse în cogenerare ce decurge din  

avantajele enumerate mai sus. 

5. Realizarea unei economii de spaţiu şi de forţă de muncă prin producerea celor 2 forme de 

energie în aceeaşi unitate. 

3 Proiect : 7094 “Zone unitare în vederea eficientizării alimentării cu energie termică 

a Municipiului Bucureşti” 

1. Scopul proiectului este de a analiza întregul sistem de alimentare cu energie termică, de a 

identifica zonele compacte ce pot fi alimentate unitar, stabilirea unor criterii şi modalităţi de 

îmbunătăţire a funcţionării fiecărei zone astfel identificate. În acelaşi timp, analizele, proiecţiile 

şi concluziile acestei documentaţtii vor face parte din instrumentele de management pentru 

eficientizarea SACET. 

2. Obiectivul principal este adaptarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică a 

consumatorilor racordaţi la SACET la cerinţele programului „Strategiei energetice a României 

pentru perioada 2007-2020 calitate şi eficientă”, cu urmărirea următoarelor principii de politică 

energetică: 

 accesibilitatea populaţiei la resurse energetice pentru încălzire  

 siguranţă în alimentarea cu căldură, implementarea de noi surse de producere a energiei 

termice cu posibilitatea funcţionării pe două sau mai multe tipuri de combustibili, 

utilizarea resurselor neconvenţionale şi regenerabile de energie; 

 eficienta energetică ridicată a instalaţiilor şi reducerea consumurilor de combustibili prin 

aplicarea de noi soluţii de modernizare/retehnologizare, promovarea sistemelor de 

cogenerare de tip centralizat şi/sau distribuit moderne şi performante energetic; 

 impact redus asupra mediului şi reducerea emisiilor poluante cu efect de seră ; 

 reducerea pericolului de foc şi explozii în locuinţe prin promovarea unor sisteme de 

încălzire fără foc deschis la consumator; 

 respectarea legislaţiei naţionale şi armonizare cu cea a Uniunii Europene în domeniul 

protecţiei mediului şi energiei; 

3.  În concordanţă cu soluţia de perspectiva adoptată pentru sursele de energie termică, se pot 

identifica şi propune modernizări în zona de transport şi distribuţie a energiei termice cum ar fi:  
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- revizuirea soluţiilor şi schemelor actuale de alimentare cu energie termica a zonelor de 

consum. 

- lucrări de retehnologizare a reţelelor termice primare dinspre consumatori către sursa de 

energie termică, prin înlocuirea acestora cu conducte noi din oţel, în soluţie modernă  

preizolată dotate cu sisteme moderne de semnalizare şi localizare a posibilelor avarii. 

- analizarea şi asigurarea tehnică şi funcţională a interconectării la sistem în caz de 

necesitate  sau avarie survenită în diversele zone cu funcţionare independentă. 

- lucrări de modernizare şi retehnologizare a reţelelor termice secundare, respectiv 

înlocuirea acestora cu conducte preizolate montate direct în pământ şi dotate după caz cu 

sisteme moderne de semnalizare şi localizare a posibilelor avarii . 

 

3.10.5  Activitatea de investiţii 

 

Activitatea de investiţii în cadrul RADET Bucureşti este structurată astfel. 

3.10.5.1 Activitatea de automatizare cu obiect principal de activitate administarea contractelor 

şi urmărirea execuţiei lucrărilor aferente următoarelor obiective: 

1) Contractul nr.284/19.12.2013 – „Pachet P3 - Procurare şi montaj electropompe acţionate de 

convertizoare şi echipamente de automatizare pentru puncte termice nemodernizate (111 PT-uri) 

– economii”, contract  care face parte din obiectivul de Investiţii „Program Multisector 

nr.26313/24.04.2003” – Componenta RADET – Reabilitare puncte termice – finanţare BERD; 

2) Sistem dispecer de supraveghere şi conducere operativă a sistemului de termoficare din 

Municipiul Bucuresti (finanţare PMB). 

3) Activităţi aferente contractelor de investiţii, preluate de la Serviciul Investiţii 

- urmărire execuţiei lucrărilor în şantier şi administrarea contractelor pentru PT 1 Aviaţiei, 

PT 3, 4 şi 5 Aviaţiei  

- asigurarea dirigenţiei de şantier pentru lucrarea de intervenţie de la “Filantropia” realizată 

de RADET cu forţe proprii; 

       -  activităţile desfăşurate pentru rezolvarea problemelor generate de falimentul firmei S.C. 

Romib S.A –cu care RADET are încheiate 4 contracte de investiţii finanţate de PMB. 

 

3.10.5.2 Activitatea de programare a investiţiilor de capital şi planificarea financiară. În 

perioada de raportare s-au realizat următoarele: 

Programarea investiţiilor de capital 
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 Elaborare şi fundamentare Strategie de Dezvoltare prin Investiţii - planificarea multianuală 

a investiţiilor privind reabilitarea SACET pe perioada 2015 – 2020; 

 Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului de investiţii pentru anul 2016 şi 

estimări pentru anii 2017 – 2019 - componentă locală şi credite externe; documentaţia a fost 

înaintată la PMB;   

 Elaborarea şi fundamentarea programului anual de investiţii 2016 în limita valorilor 

creditelor de angajament şi creditelor bugetare legal aprobate conform HCGMB nr. 

32/29.02.2016. 

 Elaborarea şi fundamentarea bugetului pe anul 2016 - componentă surse proprii RADET.  

 Planificarea financiară   

 S-a fundamentat şi elaborat proiectul bugetului de investiţii pentru anul 2016 cu finanţare 

integrală sau parţială de la buget, în valoare totală de 387.649 mii lei credit bugetar, sursă buget 

local - valoare necesară pentru finalizarea lucrărilor în curs de execuţie şi 515.341 mii lei credit 

de angajament, sursa buget local - valoare necesară pentru încheierea de noi angajamente, înaintat 

spre analiză şi aprobare la PMB. Prin HCGMB nr. 32/29.02.2016 s-a aprobat valoarea de 40.476 

mii lei credit bugetar, şi credit de angajament 390.183,10 mii lei.  

 Pe surse de finanţare valoarea aprobată de 40.476 mii lei se defalcă astfel:  

 40.000,00 mii lei buget local, din care 200,00 mii lei pentru obiectivul finanţat şi prin 

credit extern BERD şi fonduri SECO nerambursabile; 

 476,00 mii lei credit BERD. 

 S-au întocmit cererile de admitere la finanţare către Trezoreria Municipiului În urma unor 

modificări legislative, plăţile se pot realiza direct. 

 S-a elaborat şi fundamentat solicitarea de rectificare a programului anual de investitii aprobat, 

înaintată la PMB cu adresa nr. 83042/19.10.2016. Prin solicitarea de rectificare, valoarea 

creditului bugetar din sursa buget local aprobată, se diminua de la 40.000 mii lei la 13.089 mii 

lei, iar valoarea creditului de angajament de la 390.183,10 mii lei la 386.808 mii lei. Până la 

31.12.2016, PMB nu a aprobat această solicitare de rectificare a bugetului anual de investiţii. 

Fondurile virate/alocate de PMB au fost în suma totală de 8.294,93 mii lei. Fondurile alocate 

au fost cheltuite în totalitate. Valoarea facturilor restante la finele anului 2016 este de 863,74 

mii lei. 

 Gradul efectiv de realizare al programului de investitţi finanţat de la bugetul local pentru anul 

2016 este de 20,74%. 
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 A fost întocmit şi aprobat Programul de investiţii finanţat din surse proprii pe anul 2016. 

Valoarea totală a surselor proprii de finanţare este de 16.499.745 lei, adică nivelul amortizării 

estimat pentru anul 2016.  

 Realizatul aferent programului de investiţii finanţat din surse proprii pe anul 2016 este de 

2.229,19 mii lei, din care: 

- investiţii necorporale = 40,47 mii lei; 

- utilaje independente = 256,70 mii lei; 

- cheltuieli de proiectare Serviciul Investiţii = 1.382,73 mii lei; 

- lucrări de investiţii cu execuţie terţi = 519,65 mii lei; 

- PMV PT Opanez = 42,64 mii lei. 

3.10.5.3 Activitatea de Atragere Fonduri asigură expertiză în analiza şi derularea proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă şi suportul pentru elaborarea de proiecte, precum şi pentru realizarea 

documentaţiei specifice în vederea obţinerii finanţărilor externe care au ca obiectiv modernizarea 

RADET . 

Pe parcursul anului 2016, reprezentanţii Biroului Atragere Fonduri(BAF) au întreprins 

demersuri susţinute în vederea consilierii şi implicării active în demararea şi elaborarea 

documentelor suport necesare cererii de finanţare în vederea accesării unui sprijin financiar 

nerambursabil aferent costurilor totale eligibile în cuantum de 176.470.588 euro. Finanţarea 

nerambursabilă va fi atrasă prin intermediul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 7.2, Obiectiv 

specific (OS) Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în 

Municipiul Bucureşti.  

În acest context, s-a menţinut o strânsă colaborare cu toţi cei implicaţi în acest demers 

comun, oferind sprijin atât serviciilor de specialitate ale RADET, cât şi Grupului de lucru POIM. 

Principalele acţiuni întreprinse de către reprezentanţii BAF au fost: 

 Relaţia cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE, reprezentanţi ai Autorităţii de Management 

POIM). Intervenţia asupra Ghidului POIM 2014-2020, OS 7.1 şi OS 7.2 

 Determinarea indicatorilor proiectului de intervenţie (lungimea minimă a reţelei de 

termoficare reabilitate prin proiect: 500 km de ţeavă).  

 Definirea termenilor colaborării prin care RADET poate să se implice alături de PMB în toate 

stadiile proiectului în discuţie : studiul de fezabilitate poate fi realizat de către RADET în mod 

gratuit. 

 Renunţarea privind obligativitatea cuprinderii tuturor acţiunilor indicate/cuprinse de către 

Ghid (şi în Programul Operaţional) în cadrul proiectului integrat de intervenţie.  
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 Ajustarea uneia dintre condiţiile de eligibilitate ale proiectului, ce impunea ca investiţiile 

propuse prin proiectul de intervenţie să fie conforme atât cu “Strategia locală de încălzire a 

unităţii administrative teritoriale unde este propusă investiţia, cât şi cu Master planul de 

dezvoltare/reabilitare a sistemului de termoficare.”  

Pe parcursul anului 2016 această asistenţă a fost furnizată de către reprezentanţii AM 

POIM din cadrul MFE, iar începând cu anul 2017, pentru definitivarea proiectului de investiţii, 

urmează o colaborare îndeaproape şi cu experţii JASPERS.  

În urma întâlnirilor găzduite de către AM POIM, RADET pregăteşte o formă scrisă a SF 

cu punctarea opţiunilor de amortizare.  

 Existenţa unei strategii de termoficare care va trebui actualizată, precum şi realizarea 

Studiului de fezabilitate pentru proiectul major de investiţie 

 Conform H.C.G.M.B. nr. 10/26.01.2016 s-a aprobat ca AMRSP, cu suportul RADET, să 

realizeze actualizarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică a MB. 

Studiul de fezabilitate : s-a decis elaborarea internă a documentaţiei de specialitate (SF şi 

PT conform normelor H.G. nr. 28/2008), aspecte asumate de către RADET şi prin intermediul 

unui Calendar de lucru transmis către PMB, pentru elaborarea proiectului necesar reabilitării 

sistemului de termoficare aferent POIM 2014-2020 axa 7.2 Creşterea eficienţei energetice la 

nivelul sistemului centralizat de termoficare în municipiul Bucureşti. 

AMRSP , prin referatul cu nr. 7284/17.11.2016, a fost împuternicită de către Primarul General 

al Municipiului Bucureşti să elaboreze o parte a documentelor suport ce constituie părţi 

componente ale Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “Reabilitarea Sistemului de 

Termoficare al Municipiului Bucureşti”.  

Suplimentar, RADET, la cererea PMB, se angajează să susţină acest demers comun, 

contribuind cu:  

 expertiză tehnică şi consultanţă de specialitate în pregătirea şi scrierea cererii de finanţare 

a proiectului;  

 urmărirea respectării graficelor de implementare a proiectului, asigurând monitorizarea şi 

controlul acestuia şi elaborarea rapoartelor şi informărilor periodice privind stadiul 

implementării proiectului; 

 menţinerea corespondenţei privind derularea contractului de finanţare externă, conform 

obligaţiilor contractuale; 
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 dirigenţia de şantier: delegarea de personal în cadrul PMB-UIP, astfel încât să poată fi 

gestionată corespunzător implementarea proiectului major de intervenţie (ex.: devieri de 

traseu, monitorizarea şantierelor, implementarea proiectului). 

 Relaţia RADET-PMB-AMRSP 

Participare activă la întrunirile Grupului de lucru constituit de către AMRSP, respectiv ale 

Grupului de lucru constituit prin DPG nr.1247/30.08.2016, a condus la demararea construcţiei 

Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a Strategiei de termoficare a Municipiului 

Bucureşti, precum şi la asumarea de comun acord, a iniţierii, depunerii cererii de finanţare la 

Comisia Europeană (CE) şi respectiv, a implementării proiectului major de intervenţie. 

Reprezentanţii BAF au oferit suport serviciilor de specialitate din cadrul RADET (Direcţia 

Tehnică, Serviciul Proiectare etc.), au asigurat în relaţie cu PMB (beneficiarul proiectului major 

prin DGISP-DUP, Direcţia Management Proiecte şi Finanţări Externe, Direcţia Patrimoniu, 

Direcţia de Mediu) şi  AMRSP (partenerul RADET în realizarea SF), înţelegerea cadrului şi 

noţiunilor de specialitate existente în documentele suport ale POIM 2014-2020 şi Ghidului 

solicitantului POIM Axa 7.2 Obiectiv specific (OS) Creşterea eficienţei energetice la nivelul 

sistemului centralizat de termoficare în municipiul Bucureşti – ghid care instituie termeni şi 

condiţii pentru atragerea finanţării nerambursabile în cuantum de 176.470.588 euro.    

3.10.6  Activitatea de secretariat, comunicare şi relaţii cu publicul cuprinde: 

 

3.10.6.1 Activitatea de Secretariat  

S-a asigurat organizarea şi buna desfasurare a unui numar de 20 şedinte  ale CA RADET 

pana la data de 05. 10. 2016 cand a fost declarata insolventa . În anul 2016 managerii regiei au 

acordat 202 audienţe. S-au redactat şi transmis raportări şi informări despre starea sistemului de 

alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti către: Institutul Naţional de Statistică, 

PMB, primăriile de sector, BNR, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, ANRSC. Prin 

activitatea de Registratură au fost înregistrate 25.778 de documente în 2016, prin implementarea 

aplicaţiei informatice DOC_RADET.  

 

3.10.6.2 Activitatea de Comunicare: 

În anul .2016, au fost emise 58 comunicate de presă.  

Se actualizează permanent site-ul www.radet.ro; în anul 2016 au fost efectuate: 67 

actualizări/modificări şi 10 anunţuri informări.  

http://www.radet.ro/
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 Au fost preluate şi înregistrate 32 de solicitări formulate în baza Legii nr. 544/ 2001 

privind liberul acces al informaţiilor de interes public şi transmise spre soluţionare factorilor 

responsabili, pentru care s-au redactat şi comunicat răspunsuri.  

 S-a gestionat adresa de e-mail a regiei: relatii@radet.ro; unde au fost primite 2.346 

petiţii.. 

 Au fost create infografice cu următoarele tematici: ”Ce sistem de încălzire să aleg”, 

„Starea sistemului de termoficare”,  „Situaţia RADET Bucureşti” 

 Au fost organizate conferinţe de presă 

 A fost actualizat Buletinul Informativ în baza Legii nr. 544/2001 privind Liberul acces 

la informaţiile de interes public şi a fost postat pe site-ul regiei. S-au preluat zilnic apeluri 

telefonice de la cetăţeni şi reprezentanţi ai presei cu privire la solicitări de informaţii de interes 

public; 

 S-a actualizat Manualul de Identitate Vizuală şi s-a postat pe INTRANET. 

 

3.10.6.3 Activitatea de Relaţii cu Clienţii : 

 

În anul 2016 au fost înregistrate 5.060 petiţii, dintre care 2.469 reclamaţii şi 2.591 

solicitări, în comparaţie cu anul  2015, când au fost înregistrate 7.805 petiţii, dintre care 2.406 

reclamaţii şi 5.399 solicitări.  

Din totalul petitiilor înregistrate, s-a formulat răspuns la un număr de 509, reprezentând un 

procent de  10,1%, distribuite astfel: 

- 54 reclamaţii, reprezentând un procent de 2,2%; 

- 455 solicitări, reprezentând un procent de 17,6%. 

Precizăm că 49 de petiţii înregistrate în 2016, au invocat în drept temeiul Legii nr. 

544/2001, faţă de 85 înregistrate în anul 2015. 

La data efectuării analizei, respectiv 12.01.2017, în baza datelor furnizate de aplicaţia 

informatică de înregistrare a petiţiilor, din 2469 total reclamaţii scrise primite în 2016: 

-   75 reclamaţii - respectiv 3% - au fost rezolvate în termen de 5 zile;  

-  300 reclamaţii - respectiv 12,2% - au fost rezolvate într-un termen de până la 10 zile; 

-  1980 reclamaţii - respectiv 80,2% - au fost rezolvate intre 11 şi 30 zile; 

-   25 reclamaţii - respectiv 1% - necesitând o cercetare mai amănunţită, termenul de rezolvare s-a 

prelungit până la 45 zile; 

-  nu au fost reclamaţii cu termen de răspuns depăşit; 

-  89 de petiţii sunt încă în termenul legal de 30 zile. 

mailto:relatii@radet.ro
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Din totalul de 2.380 reclamaţii rezolvate până la data analizei, s-a constatat că acestea au 

fost justificate într-un procent de 56,5%, respectiv 1345 reclamaţii. Din acestea, numai 18%, 

respectiv 429 reclamaţii au fost şi din vina furnizorului. 

În anul 2016 au fost înregistrate 153 petiţii din partea Comisariatului pentru Protecţia 

Consumatorilor (CPC), faţă de 114 petiţii în anul 2015, reprezentând o creştere cu 34,2%. 

Au fost transmise spre înregistrare, prin poşta electronicǎ, 2.344 petiţii, dintre care 1.537 

reclamaţii şi 807 solicitări.  

- În anul 2016 s-au înregistrat de către operatorii cameră de comandă din cadrul 

Dispeceratului de Urgenţă TELVERDE,  în aplicaţia “Reclamaţii şi Solicitări RADET“, un numar 

de 10.128 apeluri,  

Începând cu luna aprilie a anului 2011, în cadrul Dispeceratului de Urgenţă TELVERDE a 

fost introdus un nou soft, şi anume un program de chat on-line - LIVEZILLA – cu scopul de a 

facilita dialogul/comunicarea dintre Regie şi consumatorii săi în timp real şi permite preluarea 

mai multor discuţii în paralel de către acelaşi operator. În anul 2016 au existat circa 2.133 de 

apelări în programul de chat Livezilla, referitoare la avariile din reţeaua de distribuţie a energiei 

termice..  

De asemenea, operatorii din cadrul Dispeceratului de Urgenţă TELVERDE  postează 

zilnic pe site-ul www.radet.ro, în secţiunile Opriri programate, respectiv Avarii, întreruperile în 

furnizarea agentului termic.. În anul 2016 a fost postat  un număr de 5.050 de astfel de 

comunicate.  

3.10.7. Activitatea de resurse umane 

 

Strategia RADET Bucureşti în domeniul resurselor umane se axează pe dezvoltarea unui 

sistem eficient şi eficace de management al resurselor  umane .  

În anul 2016 numărul de posturi din cadrul RADET a fost de 3.795 posturi,  

Numărul de salariaţi existent la data de 31.12.2016 a fost de 3.470 salariaţi cu contract 

individual de muncă, mai mic cu 118 salariaţi decât numărul de personal existent la data de 

31.12.2015 . 

Situaţia comparativă a structurii de personal la data de 31.12.2016 faţă de anul 2015:  

 

 

N
Structura de 

personal 

Nr. 

salariaţi 

Nr. 

salariaţi 

Diferenţa  

2015-2016                   

Pondere 

categorie 

Ponder

e  

http://www.radet.ro/
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r 

.c

rt. 

31.12.201

6 

31.12.201

5 

     

nr. 
% 

în total 

structură

- anul 

2016 

categor

ie în  

total 

structur

ă –  

anul 

2015 

 

1 
Muncitori 2667 2769 - 102 

-

3.68% 
76.86% 77.17% 

2 Personal de 

conducere * 
58 55  3 5.45% 1.67% 1.53% 

 

3 

Personal de  

execuţie cu 

studii 

superioare/med

ii 

647 667 -20 
-

3.00% 
18.65% 18.58% 

 

4 
Maiştri  98 97   1 1.03% 2.82% 2.70% 

 
Total  3470 3588 - 118 

-

3.29% 
100% 100% 

*Fără personalul de conducere cu contract de mandat, dar fără contract individual de muncă 

cu RADET 

 

Media de vârstă la nivel RADET  se situează în jurul vârstei de 48  ani. 

Activitate de resurse umane şi Formare profesională 

Derularea politicilor de resurse umane este în concordanţă cu structura organizatorică, cu 

numărul de posturi aprobat prin statul de funcţii, ROF RADET, în corelare cu  prevederile CCM 

în vigoare şi cu asigurarea cu forţă de muncă calificată : 

S-au organizat cursuri de formare profesională organizate de furnizori externi cu costuri, 

suportate de către RADET pentru un număr de 48 salariaţi, cursuri interne organizate de RADET 

fără costuri pentru un număr de 1.837 salariaţi şi stagii de practică pentru un număr de 102 elevi 

şi studenţi din scoli profesionale şi universităţi. 

Activitatea de organizare şi normarea muncii 

Se realizează analizarea activităţilor şi determinarea necesarului de posturi precum şi 

nevoile de personal ale Sucursalelor. 

De asemenea , se asigură:  

 Participarea la actualizarea documentelor: CCM, ROF, Regulament Intern, Cod Etic, Ghid 

de integrare, aprobarea de ajutoare în cadrul Comisiei Sociale; 

 Integrarea noilor angajaţi conform Ghidului  de integrare socio-profesională; 

 Asigurarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă în domeniul comportamentului etic, 

pentru salariaţii care au săvârşit abateri disciplinare în anul 2015. 
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Totodată, prin activitatea de salarizare au fost întreprinse şi asigurate totalitatea acţiunilor 

specifice.  

 

3.10.8 . Activitatea juridică şi recuperare creanţe  

 

În cadrul RADE funcţionează o structură de consultanţă şi reprezentare juridică care este 

organizată şi funcţionează în subordinea directă a Administratorului Special. 

3.10.8.1 Activitatea Juridică  

Pe par ursul anului 2016  Serviciul Juridic a înregistrat un nr. de 110 cauze, în 

valoare de 3.451.227.414,87 lei + 28.529,09 € astfel:  

Regia are calitatea Nr. cauze Valoare 

lei € $ 

Pârât 28 3.451.114.322,29 253.506,29 0 

Contestator 22 58.370 0 0 

Reclamant 49 11.416,58 28.022,80 0 

reclamant / pârât în cadrul 

litigiilor de muncă 

11 43.306 0 0 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost lichidate un număr de 114 cauze, în valoare de 

15.765.851,93 lei + 33.855,55 € + 190.101 $ astfel: 

Regia are calitatea Nr. cauze Valoare 

lei € $ 

Pârât 20 15.538.383 12.242 190.101 

Contestator 54 169.000 0 0 

Reclamant 31 41.679,16 21.613,55 0 

reclamant / pârât în cadrul 

litigiilor de muncă 

9 16.789,77 0 0 

 

La data de 31.12.2016 Serviciul Juridic avea înregistrate pe rolul instanţelor de judecată 

un număr de 212 cauze, în valoare de 4.093.971.847,94 lei + 431.333,37 € astfel:  

 . 3.10.8.2 Activitatea de acţionare în instanţă a debitorilor Regiei: 

 a. Casnici (asociaţii de locatari/proprietari şi persoane fizice): 

 73 cauze acţionate, cu o valoare a debitelor de 2.877.553,05 lei; 

 37 cauze admise, cu o valoare a debitelor de 931.017,61 lei; 
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 0 cauze respinse; 

 36 cauze pe rol, cu o valoare a debitelor de 1.865.184,98 lei; 

 619.146,72 lei, sume recuperate în timpul litigiilor. 

 b. Agenţi (ag. ec., PFA, instituţii bugetare etc.): 

 103 cauze pe rol, cu o valoare a debitelor de 4.429.945,25 lei; 

 38 cauze admise, cu o valoare de 148.094,78 lei; 

 0 cauze respinse; 

 65 cauze pe rol, cu o valoare a debitelor de 4.280.350,47 lei; 

 17.134,41 lei, sume recuperate în timpul litigiilor. 

Executarea silită : 

a. Casnici (asociaţii de locatari/proprietari şi persoane fizice): 

 66 titluri executorii puse în executare, cu debite în valoare de 1.251.821,54 lei; 

 460.591,14 lei, debite recuperate din dosare pe rol, inclusiv din anii precedenţi. 

 b. Agenţi (ag. ec., PFA, instituţii bugetare, birouri notariale etc.): 

 51 titluri executorii puse în executare, cu debite în valoare de 242.426,98 lei; 

 108.510,70  lei, debit recuperat din dosare pe rol, inclusiv din anii precedenţi. 

c. Alţi debitori (CO necuvenit, c/valoare chirii, evacuări, c/valoare servicii, furturi etc.): 

 11 titluri executorii puse în executare, cu debite în valoare de 32.189,08 lei; 

 1.018,56 lei, debit recuperat din dosare pe rol, inclusiv din anii precedenţi. 

 

La data de 30.12.2016, activitatea de executare silită se reflectă prin următoarele valori: 

 1.638 dosare pe rol, cu o valoare a debitelor de 21.056.230,88 lei – casnici; 

 319 dosare pe rol, cu o valaore a debitelor de 1.976.015,78 lei – agenţi economici; 

 74 dosare pe rol, cu o valoare a debitelor de 232.830,79 lei – exclusiv furnizare 

energie termică 

 

  Procedura insolvenţei: Valoric, activitatea se prezintă astfel: 

 5 dosare introduse în 2016, cu debite în valoare de 8.737,35 lei 

 25 dosare cu procedură închisă, cu debite în valoare de 482.223,91 lei; 

 3.001.045,86 lei, sume recuperate din debite cuprinse în declaraţiile de creanţă. 

90 dosare pe rol, din anii precedenţi, cu debite de recuperat în valoare de 25.531.292,21 

lei; 
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3.10.9  Activitatea de control, managementul calităţi şi mediu 

 

Departamentul Control prin Serviciul Control Intern şi Serviciul Control Financiar de 

Gestiune monitorizează modul de gospodărire a bunurilor materiale, financiare şi umane; 

fundamentarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; identificarea operaţiunilor nereale, 

neeconomicoase şi nelegale; luarea/propunerea de măsuri în vederea reducerii costurilor, 

protejării patrimoniului împotriva pierderilor cauzate de erori sau risipă, precum şi măsuri de 

prevenire a situaţiilor generatoare de prejudicii materiale, financiare, funcţionale sau de imagine 

asupra regiei, iar prin Biroul Managementul Calităţii şi Mediu urmăreşte implementarea 

standardelor de control intern/managerial şi îndeplinirea normelor de mediu.  

. 

3.10.9.1 Activitatea de Control Intern 

S-a întocmit Programul tematic de control pentru anul 2016 prin care s-au stabilit 

acţiunile care vor fi întreprinse şi calendarul desfăşurării acestora şi s-au finalizat acte de control 

pentru un număr de 3 tematici . 

Controalele s-au efectuat: 

 concomitent cu momentul desfăşurării activităţilor sau a operaţiilor economico-

financiare  în scopul cunoaşterii operative a modului în care se îndeplinesc 

sarcinile şi se gestionează patrimoniul, asigurând astfel corectarea, stoparea 

eventualelor deficienţe ce încep să se manifeste.  

 ulterior desfăşurării activităţilor sau operaţiilor economico-financiare, în scopul 

stabilirii existenţei şi integrităţii patrimoniului, a utilizării raţionale şi eficiente a 

resurselor financiare, materiale şi umane şi a modului în care se aplică legislaţia în 

vigoare. 

 

3.10.9.2 Activitatea de Control Financiar de Gestiune presupune efectuarea controlul 

activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către Regie, în timpul şi după finalizarea lor, pentru 

stabilirea realităţii, necesităţii, oportunităţii, gradului de realizare, a conformităţii cu legislaţia 

aplicabilă şi cu dispoziţiile interne , şi pentru analiza eficienţei şi eficacităţii acestora.  

 

Direcţiile principale de acţiune urmărite prin Programele de control au fost: 

 inventarierea gestiunilor în totalitate sau prin sondaj, în raport de volumul, valoarea şi natura 

bunurilor, a posibilităţilor de sustrageri, condiţiilor de păstrare şi gestionare, precum şi a 

frecvenţei abaterilor constatate; 
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 gospodărirea mai eficientă a mijloacelor materiale, financiare, umane, folosirea eficientă a 

timpului de lucru şi a utilajelor; 

 realizarea de către toate compartimentele a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu propria lor 

misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; 

 identificarea operaţiunilor nereale, neeconomicoase şi nelegale, întărirea ordinei şi disciplinei 

în desfăşurarea oricărei activităţi din cadrul Regiei, reducerea costurilor, protejarea 

patrimoniului  împotriva pierderilor cauzate de erori sau risipă; 

 încasarea şi urmărirea creanţelor; eficientizarea activităţii de recuperare a creanţelor;  

 îndeplinirea de către salariaţi a deciziilor stabilite de Directorul General şi CA RADET. 

 

3.10.9.3 Activitatea Managementul Calităţii şi Mediu 

Acţiunile desfăşurate au urmărit realizarea a 4 obiective, după cum urmează: 

 Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat al calităţii,  mediului, 

sănătăţii, securităţii ocupaţionale şi control intern managerial (SMI); 

 Dezvoltarea resurselor umane privind calitatea, mediul, sănătatea, securitate 

ocupaţională şi control intern/ managerial; 

 Monitorizarea şi măsurarea proceselor; 

 Conformarea cu legislaţia de mediu în vigoare. 

 

3.10.10.  Activitatea de Audit Intern 

Misiunea Biroului Audit este de a audita sistemele de control din cadrul regiei, în scopul 

de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor, 

programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. 

În baza Planului de audit pentru anul 2016, s-au efectuat 6 misiuni de audit programate, 

încheiate cu Rapoarte în care sunt cuprinse atât constatările, cauzele şi concluziile echipei de 

auditori, cât şi recomandările formulate pentru remedierea deficienţelor constatate. De asemenea, 

s-a desfăşurat activitatea de reprezentare în raport cu organele de control extern, conform P.O. 

823.03 – Asigurarea reprezentării Regiei în raport cu instituţiile/ autorităţile/ organismele externe. 

 

3.10.11 Acţiunile manageriale în anul 2016 şi cele cu privire la posibilitatea de reorganizare a 

RADET Bucureşt 

3.10.11.1 Monitorizarea: 

Trimestrial se calculează şi se raportează la AMRSP Indicatorii de Performanţă ai 

serviciului public de alimetare cu energie termică, indicatori calculaţi pe baza datelor obţinute de 
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Randament CTZ Casa Presei

trim.3 

92.51%

trim.2 

92.78%

trim.4 

94.79%

trim.1 

92.50%

Intreruperi CT 2016

Accidentale

210

Terti 

140

Programate7

Pierderi energie termica CT

trim.3, 29.63%

trim.2, 21.79%

trim.4, 

8.43%

trim.1, 

7.84%

la Sucursalele/Secţiile din cadrul Direcţiei Producere şi Exploatare, Direcţiei Comerciale, 

Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Juridice, astfel: 

 

A. INDICATOR DE PERFORMANŢĂ - 

PRODUCĂTOR 

Centrala termică Casa Presei 

P3 - Energia termică contorizată la ieşirea din 

centrala termică ca procent din energia  

combustibilului  consumat  pentru  producerea   

energiei  termice  (randamentul  centralei 

termice).Centrala termică Casa Presei a realizat 

per total an 2016 un randament de 93.33%, 

randamentul centralei pe fiecare trimestru în 

parte este prezentat în graficul următor. 

Centrale termice de cvartal 

P1 -  Întreruperea serviciului de producere a energiei termice.  

Numărul total de întreruperi pe anul 2016 este de 357 din care 7 sunt întreruperi programate, 140 

sunt întreruperi din vina terţilor şi 210 întreruperi 

accidentale. 

P5 - Pierderea de energie termică în reţeaua de 

distribuţie (diferenţa procentuală între energia 

termică contorizată la ieşirea din centrala termică şi 

cea facturată). Pierderea de energie termică 

înregistrată în 2016 este de 9.96% . 

 

B. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  – TRANSPORTATOR 

T1 -  Întreruperea serviciului de transport a energiei termice. 

Numărul total de întreruperi pe reţeaua de transport este de de 676 din care 90.31% sunt 

întreruperi accidentale.Din totalul de 605 întreruperi accidentale un număr de 107 au durata de 

rezolvare de peste 24 de ore. 
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Numar reclamatii, sesizari si audiente apa si 
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 8308
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 C. INDICATORI PERFORMANŢĂ – DISTRIBUITOR 

D1 -  Întreruperea serviciului de distribuţie a energiei termice 

Numărul total de întreruperi pe reţeaua de distribuţie este de de 7920 din care 97.12% sunt 

întreruperi accidentale. Din totalul de 7692 întreruperi accidentale un număr de 81 au durata de 

rezolvare de peste 12 de ore. 

Intreruperi accidentale retea distributie in anul 2016 
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D2 -  Calitatea energiei termice.  

Numărul total de reclamaţii privind calitatea energiei termice furnizate (temperatură, presiune, 

debit) înregistrate în decursul anului 2016 a fost de 8.308 mai puţine cu 788 decât în anul 2015. 

Dintre acestea 1.228 au fost justificate (din vina RADET) reprezentând un procent de 14.78%. 

Reclamatii privind calitatea pe reteaua de distributie in anul 2016
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Reclamatii privind facturarea in anul 2016 
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F6.2 Numărul de cereri de la punctul F6.1 pentru care s-au acordat reduceri

F6.1 Numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor

 

D3 -  Măsurarea energiei termice. 

Din numărul total de reclamaţii, sesizări şi audienţe, referitor la distribuţia de apă caldă şi 

încălzire, înregistrate în anul 2016 au fost de 21.342 din care doar 51 au fost referitoare la 

funcţionarea aparatelor de măsură. 

 

D. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – FURNIZOR 

F2 - Contractarea energiei termice 

 

 

 

F3 - Citirea, facturarea şi încasarea 

contravalorii energiei termice furnizate. Se 

poate observa că numărul de utilizatori cărora 

li s-a întrerupt furnizarea energiei termice 

pentru neplata facturii a scăzut în 2016 faţă de 

2015 de la 218 la 142. 

 

F6 - Îndeplinirea prevederilor din contract cu 

privire la calitatea energiei termice livrate.  

 

 

 

Numărul total de solicitări pentru reducerea 

facturii de energie termică a fost de 94, din 

acestea s-au acordat reduceri pentru 81 de 

solicitări, însumând o cantitate totala de 

168,43 Gcal scăzute la factură.  

 

 

3.10.11.2 Acţiuni generate de intrarea în insolvenţă de către societatea ROMINSOLV 

Urmarea situaţiei financiare a RADET, la solicitarea CGMB, instanţa a declarat insolvenţa 

regiei. Administratorul judiciar desemnat a proiectat o serie de măsuri: 

1. stabilizarea clienţilor în scopul conservării cifrei de afaceri prin stoparea debranşărilor; 
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2. echilibrarea financiară a regiei, printr-un mix de măsuri tehnice şi economice care, cel mai 

târziu în sezonul 2017-2018, să-şi producă efectele; 

3. transformarea în societate comercială – acţiune obligatorie în vederea obţinerii licenţelor 

 

În esenţă, paşii importanţi pe care RADET va trebui să-i parcurgă sunt: 

1. atingerea pragului de rentabilitate începând cu luna octombrie 2017; 

2. îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari ai regiei, astfel încât să devină posibilă 

transformarea acesteia în societate comercială (SC); 

3.reevaluarea acţiunilor întreprinse în 2016 în vederea transformării în SC; În cadrul acestora, s-

au transmis datele solicitate de AMRSP cu privire la: Regulamentul Serviciului de Alimentare cu 

Energie Termică în Sistem Centralizat al Municipiul, aprobat prin HCGMB 11/26.01.2016 şi 

Anexele Caietului de sarcini SACET, reactualizate la 31.12.2015. De asemenea, cu adresa 

nr.19.902/03.03.2016, s-a transmis către CGMC, documentele necesare transformării RADET în 

SC conţinând: draft Act constitutiv RADET SA, Contract de delegare a gestiunii, Capital social 

RADET .Trimestrial s-au transmis documentele necesare în vederea rezervării denumirii viitoarei 

societăţi – RADET S.A şi s-au întocmit informări cu privire la stadiul transformării RADET în 

SC de câte ori acestea au fost solicitate. 

4. obţinerea licenţelor şi a contractului de delegare a serviciului de termoficare a municipiului 

Bucureşti; 

5.demararea proiectului de fuziune între RADET şi ELCEN şi ulterior reorganizarea continuă a 

noii entităţi. 
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CAPITOLUL 4  
 

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 
Politica de mediu reprezintă un sistem integral al priorităților și obiectivelor de mediu, al 

metodelor și instrumentelor de atingere ale acestora care este direcționat spre asigurarea utilizării 

durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. Politica de mediu poate fi 

definită ca un ansamblu coerent de masuri și mijloace prin care se urmărește conservarea 

capacității de suport a sistemelor naturale. 

Componentele politicii de mediu vizează sfera reglementarilor (generale și specifice), dar 

și modificarea comportamentului producătorilor și consumatorilor, a societății civile în ansamblul 

său, inclusiv prin mijloace financiare și economice, la toate acestea adăugându-se problema 

transferului de informație, a comunicării în domeniul mediului. 

 

4.1 Direcția de  Mediu 

Direcția de  Mediu este structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

București, subordonată Direcției Generale Dezvoltare Urbană, care îsi dezvoltă activitatea în 

conformitate cu prevederile ROF aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 305/2013. 

Protejarea mediului este o componentă fundamentală a responsabilităților administrației 

publice, impuse prin legislație specifică și o direcție prioritară a strategiei  de dezvoltare durabilă. 

Cele patru servicii : Serviciul Avize și Acorduri, Serviciul Monitorizare Spații Verzi, 

Serviciul Monitorizarea Calității Mediului Serviciul Ecologie Urbană - compartimentul Proiecte și 

Programe prin programele ce le inițiază și derulează participă activ la îndeplinirea acestor 

responsabilități. 

 

4.1.1 Serviciul Avize și Acorduri - S.A.A 

“Omul trebuie să se uite la lemn ca la aur, să-l doară inima când taie un pom, căci fiecare 

pom este un om “ 

     (Ioan Grigorescu – Ascultă și uite-te bine) 

Principala activitate a Serviciului Avize și Acorduri  este cea de reglementare în domeniul 

protecției spațiilor verzi și a materialului dendrologic situat pe domeniul public și privat. 

Activitatea de reglementare are un  impact pozitiv asupra spațiilor verzi din capitală prin 

conservarea și creșterea calității acestora, printr-un dialog permanent avut cu cetățenii și 

reprezentanții instituțiilor publice cu responsabilitate în domeniul întreținerii materialului 

dendrologic. 
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Cei 7 inspectori din cadrul S.A.A. au verificat în teritoriu, urmare a sesizărilor persoanelor 

fizice/juridice starea de sănătate a materialului dendrologic situat pe spațiile verzi publice/private 

aflate pe raza Municipiului București; 

 Au fost emise în conformitate cu HCGMB nr. 304/2009 privind  Normele de protecție a 

spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, la nivelul Capitalei, un număr de 7.134  avize 

de specialitate, respectiv : avize de toaletare, defrișare, edificare rețele edilitare, avize/acorduri de 

specialitate privind amenajarea spațiilor verzi prevăzute în documentațiile urbanistice (PUZ/PUD) 

care urmează a fi aprobate în cadrul Comitetului Special, constituit pe lângă Agenția pentru 

Protecția Mediului București, precum și în vederea obținerii  acordului de mediu emis de Agenția 

pentru Protecția Mediului etc.  

S-a avizat toaletarea a peste 27.400 de exemplare de arbori, defrișarea a 6.550 ex. arbori și 

plantarea în compensare a peste 16.100 exemplare arbori. 

Răspunzând nevoii de întreținere unitară a materialului dendrologic situat pe domeniul 

public, în cele două epoci de intervenție, împreună cu cadrele universitare din cadrul Universității 

de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și Asociația Peisagiștilor din România – 

Filiala București, au fost elaborate avize și norme de intervenție generală care să susțină acțiunile 

administratorilor spațiilor verzi publice, respectiv Administrației Domeniului Public sectoarele 1-

6, Administrațiile Unităților de Învățământ de la nivelul fiecărui sector, Administrația Lacuri, 

Parcuri și Agrement București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrația 

Grădina Zoologică, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

Începând cu luna iulie 2016, la solicitarea Primarului General Gabriela Firea,  Avizele de 

întreținere, defrișare a arborilor uscați sau în declin biologic, de dezafectare a  materialului 

dendrologic situat pe raza Municipiului București sunt supuse analizei și eventualelor observații 

publice. 

Toate datele privind avizele în consultare cât și cele emise și arhivate pot fi accesate pe 

site-ul Primăriei Municipiului București la:  

www.pmb.ro/SERVICII/MEDIU/avizearbori/avize arbori în consultare  și 

www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_arbori_emise.p

hp 

În anul 2016 a fost demarat și finalizat Regulamentul privind elaborarea și avizarea 

planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor 

verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 

București aprobat prin H.C.G.M.B nr.128/ 26.05.2016 în colaborare cu Serviciul Monitorizare 

Spații Verzi . 

http://www.pmb.ro/SERVICII/MEDIU/avizearbori/avize
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_arbori_emise.php
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_arbori_emise.php


177 

 

 

4.1.2 Serviciul Monitorizare Spații Verzi - S.M.S.V. 

          Principalele activități desfășurate în cadrul Serviciul Monitorizare Spații Verzi în 

cursul anului 2016, au fost : 

- verificarea plantărilor de arbori și arbuști în compensarea celor defrișați conform avizelor 

de specialitate emise de către Serviciul Acorduri și Avize; 

- verificarea modului de executare a lucrărilor de întreținere, formare și regenerare a 

materialului dendrologic de către administratorii de spatii verzi publice de pe raza Municipiului 

București; 

- soluționarea petițiilor. În anul 2016 au fost înregistrate și soluționate aproximativ 650 de 

petiții a căror temă principală a fost starea necorespunzătoare a spațiilor verzi și nerespectarea 

avizelor de intervenție asupra materialului dendrologic. În cest sens, un număr de 72 de petiții au 

fost transmise la Direcția Generala de Politie Locala și Control a Municipiului București, în 

vederea aplicării de sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. 

304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 

București; 

- participarea la campaniile de plantare organizate de Direcția de Mediu și A.L.P.A.B., 

asigurând suportul pentru colectarea arborilor de la beneficiarii de avize cu angajament/protocol 

de plantare. 

În scopul creării și îmbunătățirii cadrului de reglementare privind protecția mediului, în 

anul 2016, C.G.M.B. a aprobat o serie de acte normative, la propunerea Primarului General, 

colectivul serviciului participând la elaborarea unui număr de șase proiecte, cele mai 

reprezentative fiind: 

a) Hotărârea nr.128/2016 care aprobă Regulamentul privind elaborarea și avizarea 

planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor / grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor 

verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 

București.  

Regulamentul este unic la nivelul autorităților publice locale din țară cu responsabilități în 

domeniul calității mediului și al gestionării spațiilor verzi și urmărește aplicarea consecventă a 

unor principii clare în realizarea amenajărilor peisagistice și a constituirii ansamblurilor vegetale 

urbane de pe teritoriul Municipiului București, care să determine pe termen lung crearea unui 

peisaj urban coerent și a unui mediu de viață sănătos pentru cetățeni. 

Regulamentul prezentat constituie rezultatul activității desfășurate de grupul de lucru 

format din personal de specialitate din cadrul Direcției de Mediu, cadre universitare din 
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Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și peisagiști din cadrul 

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București, a dezbaterilor publice cu cetățeni, 

asociații și organizații non-guvernamentale. 

b) Hotărârea nr.160/2016 prin care a fost aprobat Protocolul de colaborare între 

Municipiul București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și 

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București. 

Scopul protocolului îl constituie formarea unui grup permanent de lucru și consiliere și 

constituirea unui centru de cercetare asupra vegetației urbane și a spațiilor verzi, care să 

contribuie la îmbunătățirea proceselor specifice domeniului peisagistic și de ecologie urbană 

(proiectare, amenajare, gestiune și recuperare a spațiului verde public urban, intervențiile asupra 

monumentelor istorice de peisagistică, analize, expertize, studii, cercetări peisagistice și ecologice 

etc.). 

c) Hotărârea nr.396/2016 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul 

București și Asociația Parcul Natural Văcărești în scopul sprijinirii Asociației în elaborarea și 

depunerea aplicației pentru administrarea în comun a Parcului Natural Văcărești.  

Zona naturală “Acumulare Văcărești” a fost declarată ca parc natural cu regim de arie 

protejată, cu denumirea „Parcul Natural Văcărești”, prin Hotărârea Guvernului României 

nr.349/2016, ca urmare a demersurilor comune întreprinse de Asociația Parcul Natural Văcărești 

și Primăria Municipiului București. 

d) Proiect de hotărâre privind eliminarea ambroziei de pe teritoriul Municipiului 

București; 

e) Proiect de hotărâre privind „Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în 

Municipiul București”. 

Principalele activități desfășurate în cadrul Serviciul Monitorizare Spații Verzi în cursul 

anului 2016, au fost : 

verificarea plantărilor de arbori și arbuști în compensarea celor defrișați conform avizelor 

de specialitate emise de către Serviciul Acorduri și Avize; 

verificarea modului de executare a lucrărilor de întreținere, formare și regenerare a 

materialului dendrologic de către administratorii de spatii verzi publice de pe raza Municipiului 

București; 

soluționarea petițiilor. În anul 2016 au fost înregistrate și soluționate aproximativ 650 de 

petiții a căror temă principală a fost starea necorespunzătoare a spațiilor verzi și nerespectarea 

avizelor de intervenție asupra materialului dendrologic. În cest sens, un număr de 72 de petiții au 

fost transmise la Direcția Generala de Politie Locala și  
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Control a Municipiului București, în vederea aplicării de sancțiuni contravenționale în 

conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a 

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București; 

participarea la campaniile de plantare organizate de Direcția de Mediu și A.L.P.A.B., 

asigurând suportul pentru colectarea arborilor de la beneficiarii de avize cu angajament/protocol 

de plantare. 

În scopul creării și îmbunătățirii cadrului de reglementare privind protecția mediului, în 

anul 2016, C.G.M.B. a aprobat o serie de acte normative, la propunerea Primarului General, 

colectivul serviciului participând la elaborarea unui număr de șase proiecte, cele mai 

reprezentative fiind: 

a) Hotărârea nr.128/2016 care aprobă Regulamentul privind elaborarea și avizarea 

planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor / grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor 

verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 

București.  

Regulamentul este unic la nivelul autorităților publice locale din țară cu responsabilități în 

domeniul calității mediului și al gestionării spațiilor verzi și urmărește aplicarea consecventă a 

unor principii clare în realizarea amenajărilor peisagistice și a constituirii ansamblurilor vegetale 

urbane de pe teritoriul Municipiului București, care să determine pe termen lung crearea unui 

peisaj urban coerent și a unui mediu de viață sănătos pentru cetățeni. 

Regulamentul prezentat constituie rezultatul activității desfășurate de grupul de lucru 

format din personal de specialitate din cadrul Direcției de Mediu, cadre universitare din 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și peisagiști din cadrul 

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București, a dezbaterilor publice cu cetățeni, 

asociații și organizații non-guvernamentale. 

b) Hotărârea nr.160/2016 prin care a fost aprobat Protocolul de colaborare între 

Municipiul București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și 

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București. 

Scopul protocolului îl constituie formarea unui grup permanent de lucru și consiliere și 

constituirea unui centru de cercetare asupra vegetației urbane și a spațiilor verzi, care să 

contribuie la îmbunătățirea proceselor specifice domeniului peisagistic și de ecologie urbană 

(proiectare, amenajare, gestiune și recuperare a spațiului verde public urban, intervențiile asupra 

monumentelor istorice de peisagistică, analize, expertize, studii, cercetări peisagistice și ecologice 

etc.). 
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c) Hotărârea nr.396/2016 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul 

București și Asociația Parcul Natural Văcărești în scopul sprijinirii Asociației în elaborarea și 

depunerea aplicației pentru administrarea în comun a Parcului Natural Văcărești.  

Zona naturală “Acumulare Văcărești” a fost declarată ca parc natural cu regim de arie 

protejată, cu denumirea „Parcul Natural Văcărești”, prin Hotărârea Guvernului României 

nr.349/2016, ca urmare a demersurilor comune întreprinse de Asociația Parcul Natural Văcărești 

și Primăria Municipiului București. 

d) Proiect de hotărâre privind eliminarea ambroziei de pe teritoriul Municipiului 

București; 

e) Proiect de hotărâre privind „Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în 

Municipiul București” 

Strategia Serviciului Monitorizare Spații Verzi cu privire la protecția mediului a avut ca 

principal obiectiv pentru anul 2016, îmbunătățirea cadrului de reglementare aferent gestionării 

spațiilor verzi, care să contribuie la creșterea cantitativa și calitativă a spațiilor verzi și implicit  la 

creșterea calității vieții cetățenilor din Municipiul București. 

În acest sens, în anul 2016 Direcția de Mediu a elaborat și a supus aprobării C.G.M.B.  o 

serie de acte normative, la propunerea Primarului General, cele mai reprezentative fiind: 

a) - Hotărârea nr.128/2016 care aprobă Regulamentul privind elaborarea și avizarea 

planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor / grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor 

verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 

București.  

Regulamentul este unic la nivelul autorităților publice locale din țară cu responsabilități în 

domeniul calității mediului și al gestionării spațiilor verzi și urmărește aplicarea consecventă a 

unor principii clare în realizarea amenajărilor peisagistice și a constituirii ansamblurilor vegetale 

urbane de pe teritoriul Municipiului București, care să determine pe termen lung crearea unui 

peisaj urban coerent și a unui mediu de viață sănătos pentru cetățeni. 

Regulamentul constituie rezultatul activității desfășurate de grupul de lucru format din 

personal de specialitate din cadrul Direcției de Mediu, cadre universitare de la Universitatea de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și peisagiști din cadrul Asociației 

Peisagiștilor din România – Filiala București, a dezbaterilor publice cu cetățeni, asociații și 

organizații non-guvernamentale. 

b) - Hotărârea nr.160/2016 prin care a fost aprobat Protocolul de colaborare între 

Municipiul București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și 

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București,  
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Scopul protocolului îl constituie formarea unui grup permanent de lucru și consiliere și 

constituirea unui centru de cercetare asupra vegetației urbane și a spațiilor verzi, care să 

contribuie la îmbunătățirea proceselor specifice domeniului peisagistic și de ecologie urbană 

(proiectare, amenajare, gestiune și recuperare a spațiului verde public urban, intervențiile asupra 

monumentelor istorice de peisagistică, analize, expertize, studii, cercetări peisagistice și ecologice 

etc.). 

c) - Hotărârea nr.396/2016 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul 

București și Asociația Parcul Natural Văcărești în scopul sprijinirii Asociației în elaborarea și 

depunerea aplicației pentru administrarea în comun a Parcului Natural Văcărești.  

Zona naturală “Acumulare Văcărești” a fost declarată ca parc natural cu regim de arie 

protejată, cu denumirea „Parcul Natural Văcărești”, prin Hotărârea Guvernului României 

nr.349/2016, ca urmare a demersurilor comune întreprinse de Asociația Parcul Natural Văcărești 

și Primăria Municipiului București. 

d) - Proiect de hotărâre privind ,,Eliminarea ambroziei de pe teritoriul Municipiului 

București’’. 

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă reducerea și chiar eliminarea posibilelor afecțiuni 

alergologice generate de polenul ambroziei, care afectează sănătatea cetățenilor. 

În cursul anului 2016 angajații serviciului au efectuat verificări în teren cu privire la: 

- plantările de arbori și arbuști în compensarea celor defrișați conform avizelor de 

specialitate emise de către Serviciul Acorduri și Avize, însumând un număr de 9 locații cu 264 

arbori. 

modul de executare a lucrărilor de întreținere, formare și regenerare a materialului 

dendrologic de către administratorii de spații verzi publice de pe raza Municipiului București, 

realizate în baza avizului de specialitate nr. 771/2016 emis de Serviciul Avize și Acorduri. Astfel 

a fost verificat materialul dendrologic din 12 parcuri (ex. Unirii, Cișmigiu, Izvor, Tei, Plumbuita, 

etc), 18 artere principale (ex. Bd. Iuliu Maniu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Pache Protopopescu, 

Sos. Colentina, Sos. Ștefan cel Mare, etc) și 18 străzi.  

La nivelul serviciului au fost înregistrate și soluționate aproximativ 650 de petiții a căror 

temă principală a fost starea necorespunzătoare a spațiilor verzi și nerespectarea avizelor de 

intervenție asupra materialului dendrologic. În acest sens, un număr de 72 de petiții au fost 

transmise la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în vederea 

aplicării de sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. 304/2009 

privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București. 
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4.1.3 Serviciul Monitorizarea Calității Mediului- S.M.C.M. 

Principalele activități desfășurate de Serviciul Monitorizarea Calității Mediului în anul 

2016,   cu impact pozitiv asupra calității mediului, au fost:  

 

I.  Managementul Proiectelor 

A. Realizarea Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul  

București, conform prevederilor HG nr. 321/2005, modificată și republicată, de transpunere 

a Directivei 2002/49/EC 

În conformitate cu prevederile HG nr.321/14.04.2005, modificată și republicată, prin care 

s-a transpus în legislația românească Directiva nr.2002/49/EC cu privire la evaluarea și 

gestionarea zgomotului ambiental la care este supusă populația, Primăria Municipiului București 

are obligația de a realiza planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului pe baza rezultatelor 

obținute din cartarea zgomotului, cel puțin o dată la cinci ani. Planul de acțiune pentru reducerea 

zgomotului trebuie  adus la cunoștința publicului și transmis autorităților competente de mediu în 

vederea raportării la Comisia Europeană.  

În conformitate cu prevederile HG nr. 321/2005, modificată și republicată, prin hărțile 

strategice de zgomot s-a determinat numărul de persoane expuse la zgomot in intervale cuprinse 

între 50-75 dB fiind identificate 226 zone de conflict în municipiul București acolo unde sursa de 

zgomot, respectiv traficul rutier și feroviar (tramvai), depășește valorile admise de legislația în 

vigoare pentru indicatorii L(zsn) de 70 db și L(n) de 60 db.  

În cadrul acestui proiect au fost făcute modelări matematice atât pentru arterele principale 

luând în calcul implementarea măsurilor de reducere a zgomotului prin fluidizarea traficului cu 

aplicarea metodei semaforizării sincronizate, cât și pentru arterele secundare luând în calcul 

implementarea măsurilor de reducere a vitezei prin aplicarea metodei de reducere a limitei de 

viteză cu indicatoare și limitatoare de reducere a vitezei. 

În urma analizei măsurilor propuse de elaboratorul proiectului privind cartarea zgomotului 

în Municipiul București de către reprezentanții Direcției Transporturi Drumuri și Sistematizarea 

Circulației, Regiei Autonome de Transport București, Administrația Străzilor, Comisia de 

Circulație, și Ministerul Transporturilor s-au validat proiectele  pe care autoritățile competente 

intenționează să le ia în următorii 5 ani în vederea diminuării numărului de persoane expuse la 

niveluri de zgomot ce pot afecta sănătatea umană inclusiv măsurile de conservare a zonelor 

liniștite.  

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul București a inclus măsuri 

concrete pe care și le-a propus PMB privind: 
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- dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public; 

- instituirea sensurilor unice; 

- extinderea benzilor unice pentru transport public; 

- realizarea rețelei de piste pentru biciclete pe trasee ce vor însuma o lungime totală de 

aproximativ 97,70 km în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 213/2014, prin care se aprobă 

indicatorii tehnico – economici aferenți Proiectului privind implementarea sistemului de transport 

cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București; 

- creșterea numărului de parcări de reședință în special cele în sistem supraetajat, subterane 

și supraterane; 

- facilități de parcare: prin stimularea utilizării mijloacelor de transport în comun de către 

persoanele rezidente în afara orașului cu locuri de muncă în București, prin construirea de parcări 

în apropierea unor puncte intermodale din vecinătatea zonelor unde locuiesc, unde să își parcheze 

mașinile și să utilizeze transportul public pentru accesul în București; 

- continuarea proiectului PIDU – Zona Centrală a Municipiului București pentru 

implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea 

trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale; 

- instituirea unor zone liniștite în interiorul parcurilor Carol I, Tineretului și a Parcului 

Natural Văcărești. 

      Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul București a fost finalizat 

și transmis în luna decembrie 2016 Agenției pentru Protecția Mediului București în vederea 

evaluării și aprobării acestuia. 

B. Realizarea  “Planurilor de calitate a aerului ambiental din municipiul București” 

Primăria Municipiului București are obligația elaborării planurilor de calitate a aerului în 

conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care 

transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

Europa. 

Prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.1206/2015, publicat în 

Monitorul Oficial nr.682/08.09.2015,  Municipiul București, este încadrat în: 

          - regimul de gestionare I pentru poluanții: dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx,) 

particule în suspensie (PM10 și PM 2,5) și benzen (C6H6), pentru care se va elabora Planul 

Integrat de Calitatea Aerului pentru municipiul București;  

          - regimul de gestionare II pentru poluanții: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 

(CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd) și nichel (Ni) pentru care este necesară elaborarea 

Planului de menținere a calității aerului.  
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Planurile de calitate a aerului se elaborează  conform Metodologiei aprobată prin H.G. 

nr.257/15.04.2015, de către  Comisia Tehnică constituită la nivelul municipiului București prin 

Dispoziția Primarului General nr.1528/06.10.2015, completată și modificată cu DPG nr. 

69/11.01.2016. 

Din componența Comisiei Tehnice fac parte reprezentanți ai direcțiilor tehnice/serviciilor 

din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților 

publice locale sau centrale din domeniile silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine 

publică, statistică și Poliția Română, operatori economici relevanți și de la alte organisme cu 

responsabilități în domeniu.  

Comisia Tehnică s-a întrunit în cursul anului 2016 pentru analiza măsurilor ce sunt 

prevăzute a fi incluse în Planul Integrat de Calitate a Aerului și în Planul de Menținere a Calității 

Aerului și: 

- s-a definitivat lista măsurilor și a acțiunilor de îmbunătățire a calității aerului,  

- s-au elaborat scenariilor aferente acestor măsuri pentru reducerea emisiilor, cu referire la 

sursele de poluare ce vizează traficul, activitățile de construcții, încălzirea rezidențială, precum și 

măsuri legate spațiile verzi și terenurile expuse eroziunii eoliene, de creșterea gradului de 

conștientizare a populației privind implementarea măsurilor de reducere a poluării aerului; 

- s-au identificat indicatorii cuantificabili pentru exprimarea eficienței măsurilor;     

 - s-a stabilit calendarul de implementare,  costurile estimate pentru punerea în aplicare și 

sursele potențiale de finanțare. 

În decursul lunii septembrie 2016, conducerea PMB a aprobat seturile de măsuri pe 

grupele principale de surse responsabile de poluare a aerului, draftul planului de măsuri pentru 

calitatea aerului fiind postat pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, ca o fază 

de preconsultare a publicului, dat fiind impactul socio-economic important al implementării 

acestor măsuri. 

Direcția de Mediu, ca direcție ce asigură secretariatul Comisie Tehnice a solicitat în 

decursul trimestrelor III și IV al anului 2016 tuturor autorităților locale, administrațiilor, 

instituțiilor și direcțiilor de specialitate din cadrul PMB transmiterea proiectelor/fondurilor de 

finanțare/calendarului de implementare/indicatorii de monitorizare a eficienței 

măsurilor/localizarea spațială a proiectelor, prin implementarea cărora, în următoarea perioadă de 

5 ani se pot obține rezultatele dorite pentru diminuarea poluării aerului ambiental în Municipiul 

București, respectiv încadrarea în valorile limită/țintă stabilite de Comisia Europeană pentru 

poluanții atmosferici.  
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Astfel au fost solicitate date de la: Primăriile Sectoarelor 1 - 6, Metrorex, Regia Autonomă 

de Transport București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, 

Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Direcția Generală 

de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Direcția Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulației, Direcția Urbanism, Direcția Utilități Publice, Direcția Investiții.  

După definitivarea de către Comisia Tehnică a Planului Integrat de Calitate a Aerului și a 

Planului de Menținere a Calității Aerului, acestea vor fi introduse pe site-ul Primăriei 

Municipiului București spre dezbatere publică și vor fi supuse procedurii de adoptare prin 

hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, urmând a fi transmise ulterior Comisiei 

Europene.  

C. Monitorizarea nivelului de zgomot în municipiul București și managementul 

rețelei de monitorizare acustică   

Primăria Municipiului București dispune de un sistem de monitorizare a zgomotului urban, 

alcătuit din 15 stații fixe de monitorizare amplasate în fiecare din cele 6 sectoare, în puncte 

relevante pentru caracterizarea zonelor expuse la zgomotul din trafic, dar și a zonelor protejate. 

De asemenea în componența sistemului intră un server pentru colectarea datelor de monitorizare a 

zgomotului, care în prezent nu mai este funcțional, din cauza faptului că soft-ul nu mai este de 

actualitate. În acest sens a fost încheiat un contract de mentenanță, prin intermediul căruia s-a 

efectuat o diagnosticare a întregului sistem și pe parcursul anului 2016 datele de monitorizare a 

zgomotului provenite de la stațiile fixe au fost descărcate manual de echipa de tehnicieni a 

prestatorului și postate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, la secțiunea 

Servicii/ Mediu/ Date privind zgomotul ambiental/ Sistemul de monitorizare acustică. 

În cursul anului 2016, inspectorii din cadrul Serviciului Monitorizarea Calității Mediului 

au efectuat 203 determinări de zgomot din care:  

- 128 determinări sonometrice în 103 puncte de măsurare, pe marile artere de circulație ale 

municipiului București, la unități spitalicești, șantiere, pasaje, patinoare în aer liber. Acestea au 

fost alese astfel încât să poată acoperi zone reprezentative din capitală, atât din punct de vedere al 

surselor de zgomot predominante, cât și din punct de vedere al zonelor protejate. 

Dintre acestea enumerăm: 

- Piața Presei Libere, Bd. Nicolae Titulescu, Calea Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, B-dul 

Basarabia, Calea Dudești, Baba Novac, B-dul Dimitrie Cantemir, Piața Sudului, Calea 13 

Septembrie, Șos. Panduri, Drumul Taberei, B-dul Iuliu Maniu, Bd. Timișoara, Spitalul pentru 

copii Grigore Alexandrescu, Spitalul Floreasca, Spitalul Colentina, Spitalul Colțea, Spitalul Prof. 

Dr. Theodor Burghele, Spitalul C.F. 2 București, Pasajul Victoriei, Pasajul Piața Presei Libere, 

http://www.pmb.ro/
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Pasajul Pipera, Pasajul Unirii, Pasajul Muncii, Pasajul Mihai Bravu, Pasajul Lujerului, patinoar 

Cișmigiu, patinoar Drumul Taberei;   

- 75 determinări sonometrice, pentru  monitorizări preventive ale nivelului de zgomot în 

timpul desfășurării unor concerte și evenimente cultural artistice astfel: 

- în perioada 22–24 aprilie 2016 – Festivalul ”Tradiții și Flori de Sărbători”, organizat de 

CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în Parcul Cișmigiu;  

- în perioada 06–08 mai 2016 – Festivalul ”Etnorama”, organizat de CREART, în Parcul 

Herăstrău; 

- în perioada 27–29 mai 2016 – Festivalul Internațional ”HeyDay”, organizat de CREART, 

în Parcul Izvor; 

- în perioada 26–28 august 2016 – ”Green Sounds Festival”, organizat de CREART, în 

Parcul Herăstrău. 

D. Monitorizarea calității aerului ambiant din municipiul București 

În anul 2016, Direcția de Mediu, prin Serviciul Monitorizarea Calității Mediului, a 

continuat programele proprii de măsurare a calității aerului pe artere de circulație principale și în 

zone de interes public - 12 campanii însumând 214 de zile de monitorizare, cu autolaboratorul 

PMB echipat cu aparatură la nivelul actual de performanță tehnică.  

  S-au efectuat măsurători indicative ale majorității poluanților atmosferici luați în 

considerare în evaluarea calității aerului înconjurător, și anume: dioxid de sulf, dioxid de azot, 

oxizi de azot, particule în suspensie PM10, PM2,5 și PM1, compuși organici volatili (benzen, 

toluen, etilbenzen, o-m-p-xileni), monoxid de carbon, ozon, precum și amoniac și hidrogen 

sulfurat, astfel: 

 - în locații situate pe artere principale de circulație cu surse de poluare specifice sezonului 

rece (încălzire rezidențială, CET, trafic rutier) - zona Lacul Morii, în incinta Agenției pentru  

Protecția Mediului București - Șoseaua Virtuții, sector 6; 
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LACUL MORII 

SECTOR 6 

 

- pe artere de circulație cu trafic rutier intens: 

- zona Pod Ciurel – Șoseaua Virtuții, sector 6. 

- zona Piața Victoriei, în vecinătatea Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore 

Antipa, sector 1; 

 

               

 
MUZEUL NAȚIONAL GRIGORE ANTIPA 

SECTOR 1 

 

- în zone locuite din București cu expunere în special la traficul rutier, din vecinătatea unor 

unități spitalicești: 

- zona Piața Universității – B-dul I.C. Brătianu –Spitalul Clinic Colțea, sector 3; 

- Șos. Ștefan cel Mare – Spitalul Clinic Colentina, sector 2; 

- zona Pantelimon – Șos. Vergului – Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, sector 2; 

- Șos. Panduri - Spitalul Prof. Dr. Theodor Burghele, sector 5. 
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 SPITALUL COLȚEA                                       SPITALUL COLENTINA 

       SECTOR 3                                                            SECTOR 2 

 

             - în zone cu lucrări de șantier - zona Piața Sudului – Depoul RATB Nițu Vasile, sector 4. 

              În urma sesizărilor primite de la cetățeni din cartierele Bucureștii Noi, Pajura și din 

localitățile aflate în vecinătatea capitalei – Chiajna, Chitila cu privire la disconfortul olfactiv 

asociat prezenței de hidrogen sulfurat perceput în zonele sus menționate, precum și în urma 

solicitării Gărzii Naționale de Mediu, autolaboratorul PMB a fost amplasat în incinta Depoului 

RATB Bucureștii Noi, sector 1, în vederea monitorizării calității aerului ambiant.  

              Serviciul Monitorizarea Calității Mediului a inițiat 2 campanii de monitorizare în zona 

cartierului Militari Residence, aflat în vecinătatea localității Chiajna, de unde au fost primite de 

asemenea numeroase sesizări de la cetățenii din zonă cu privire la disconfortul olfactiv similar 

celui perceput în zona de nord a capitalei.  

          
DEPOUL R.A.T.B. BUCUREȘTII NOI                     MILITARI RESIDENCE  

           SECTOR 1                                                      SECTOR 6            

 

           Având în vedere amploarea fenomenului de poluare reclamat de cetățeni, Direcția de 

Mediu – prin Serviciul Monitorizarea Calității Mediului a inițiat o întâlnire de lucru ce a avut loc 

la sediul Primăriei Municipiului București împreună cu autoritățile cu atribuții de reglementare, 

inspecție și control din punct de vedere al protecției mediului și a sănătății populației, care ulterior 
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au transmis PMB informări asupra acțiunilor și măsurilor ce au fost întreprinse în vederea 

identificării și stopării acestui fenomen.  

           Măsurătorile din cadrul campaniilor s-au finalizat cu rapoarte cu observații, precum și cu 

înștiințarea autorităților cu atribuții de reglementare/inspecție și control din domeniul protecției 

mediului și sănătății populației în situația înregistrării de depășiri ale concentrațiilor maxime 

admisibile ale poluanților monitorizați. Datele reprezentative de calitate a aerului ambiental au 

fost postate pe site-ul instituției, www.pmb.ro, la secțiunea Servicii/ Mediu/ Date de calitatea 

aerului obținute prin măsurători indicative cu autolaboratorul PMB. 

      E. Proiectul „Soluții anti-praf în municipiul București” 

 În scopul diminuării gradului de poluare cu particule în suspensie PM10, Primăria 

Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat proiectului „Soluții anti-praf în 

municipiul București” cu co-finanțare europeană prin Programul Life+ 2013 - Pilonul Guvernare 

și Politici de Mediu, derulat prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 

          PMB a aprobat, prin HCGMB 160/31.05.2013, cofinanțarea de la bugetul local al 

municipiului București, a 50% din valoarea proiectului, pe o  perioadă de 2 ani. Comisia 

Europeană a aprobat finanțarea din fonduri nerambursabile a ratei de 50% din valoarea totală a 

proiectului ”Soluții anti-praf în Municipiul Bucuresti”, de 459.342 Euro.  

   Proiectul are ca scop testarea alternativă, în cele patru anotimpuri, a două tipuri de soluții 

cu rol de fixare a prafului existent la nivelul solului: o soluție pe bază de acetat de calciu și 

magneziu și cealaltă soluție pe bază de compuși naturali, respectiv alge marine. Pilotarea aplicării 

acestor soluții s-a ales a fi făcută în 7 amplasamente: 6 zone cu trafic rutier intens din fiecare 

sector al capitalei și 1 zonă de șantier de construcții. 

 În vederea pregătirii implementării Activității B.3: Pilotarea aplicării de agenți coagulanți 

în zonele selectate și ajustarea metodelor, Unitatea de Implementare a Proiectului  a solicitat un 

punct de vedere instituțiilor competente, respectiv Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale 

de Poliție a Municipiului București și Agenției pentru Protecția Mediului București.  

           Ca urmare a acestei solicitări, Brigada Rutieră a transmis recomandarea de a nu se aplica 

soluțiile pe arterele menționate în acordul de grant din cauza riscului privind siguranța circulației  

în  trafic. S-a  justificat  acest  punct  de  vedere,  pe  de  o parte din cauza producerii unor 

evenimente rutiere în anii anteriori, în perioada de iarnă, când s-au aplicat soluții similare pentru 

dezgheț și pe de altă parte din cauza traficului intens care caracterizează circulația din 

intersecțiile/bulevardele alese în proiect. 

          Având în vedere responsabilitatea Municipalității privind siguranța cetățenilor, pentru 

evitarea unor evenimente rutiere nedorite și ținând cont de recomandarea Brigăzii Rutiere, U.I.P a 

http://www.pmb.ro/
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considerat oportun ca testarea celor două soluții să se facă pe șantierele organizate pe suprafețe 

mari, în diverse puncte din Municipiul București. 

          În acest sens, s-a aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 262/2016 schimbarea locațiilor de testare 

prevăzute în acordul de finanțare al proiectului „Soluții anti-praf în municipiul București” precum 

și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.05.2018. Ulterior a fost 

semnat amendamentul la acordul de grant de către P.M.B. și reprezentantul Comisiei Europene. 

 

II.  Rezolvarea petițiilor primite de la cetățeni:  

           În anul 2016 au fost înregistrate și soluționate un număr total de 487 lucrări, din care: 385 

petiții (privind: calitatea aerului – 310, poluarea fonică -21, plângeri administrative împotriva 

H.C.G.M.B nr. 8/26.01.2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea 

zgomotului ambiental – Aeroportul International București Băneasa-Aurel Vlaicu - 38, probleme 

referitoare la activitatea unităților ACCU – 16) , adrese instituții referitor la Comisia Tehnică 

pentru elaborarea Planurilor de calitate a aerului - 55 și 47 alte lucrări (raportări, informări, adrese 

către instituții). 

          Angajații SMCM au participat la activitatea de soluționare a sesizărilor primite de la 

cetățeni pe tema poluării sonore și a poluării aerului prin măsurători asupra poluanților din aerul 

ambiant și a nivelului de zgomot produși de activitățile reclamate de cetățeni și evaluarea a 

impactului acestora asupra zonelor locuite.  

          De asemenea au fost monitorizate evenimentele organizate în aer liber cu posibil impact 

acustic asupra zonelor locuite. 

          Ca urmare a acțiunilor de măsurare a zgomotului și pe baza Buletinelor de Analiză emise de 

SMCM, transmise autorităților competente (în special Direcției Control din cadrul Direcției 

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București), au fost aplicate măsuri de 

sancționare a operatorilor economici care nu respectau normele legale de zgomot 

 

4.1.4 Serviciul De Ecologie Urbană- S.E.U. 

„Educația ecologică e cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de 

conservare a naturii” 

                                                            Albert Einstein 

În perioada de reforme instituționale majore în domeniul protecției mediului, a fost 

necesar să se stabilească o strategie de mediu coerentă, atât națională cât și locală, pentru a 

îndeplini angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeană. 

București, cel mai mare și mai aglomerat oraș din România, se confruntă în mod curent cu multe 
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probleme privind calitatea mediului. Soluția corectă depinde nu numai de capacitatea 

administrației financiare sau instituționale ci și de capacitatea societății civile de a se implica în 

probleme de mediu, precum și de existența culturii și educației ecologice. Conștientizarea privind 

importanța protecției mediului, la toate nivelele, poate fi unul din pilonii unei societăți puternice și 

durabile. 

Considerăm că cea mai potrivită abordare a aspectelor de mediu o reprezintă creșterea 

gradului de conștientizare a publicului prin dezvoltarea comportamentului civic și ecologist la 

nivelul întregii societăți iar acest deziderat poate fi atins numai printr-o educație permanentă și 

coerentă, promovată la nivelul tuturor categoriilor de vârstă.  

Primăria Municipiului București, prin Serviciul de Ecologie Urbană are o experiență 

importantă în acest domeniu și acordă o atenție specială construirii unei atitudini responsabile, 

atât corespunzătoare cât și de durată, privind importanța aspectelor de mediu. 

1. Proiecte 

 Proiectul educațional „Ne informăm, conștientizăm și protejăm” este adaptat în 

mod constant politicilor de mediu locale și strategiilor europene, pentru a promova nu numai 

importanța evenimentelor de mediu ale momentului ci și programele, direcțiile de acțiune și 

proiectele de mediu demarate de Primărie. 

Ideea de la care s-a plecat în lansarea proiectului a fost aceea că educația de mediu este o 

componentă fundamentală a responsabilităților sociale și de mediu ale administrației publice 

locale, impusă prin legislația specifică și reprezentând o direcție prioritară a strategiei de 

dezvoltare durabilă a orașului și o promovare a conceptului de implicare ecologică activă, care 

poate fi cheia pentru schimbarea de atitudine a cetățenilor privind comunitatea în general și 

aspectele de mediu în particular. 

Proiectul educațional „Ne informăm, conștientizăm și protejăm” aflat în al 8-lea an de 

derulare are ca obiectiv general educarea în domeniul protecției mediului a copiilor din 

grădinițele și școlile bucureștene.  

Direcția de Mediu   prin Serviciul Ecologie Urbană a organizat în anul 2016 activități, în 

20 unități de învățământ (14 școli, 2 grădinițe și 4 licee) la care au participat aproximativ 

1000 de copii. 

Activitățile au constat în: 

- susținerea de lecții interactive pe teme de protecția mediului și activități educative; 

- organizarea unor acțiuni, concursuri și expoziții cu caracter ecologic în diverse locații, 
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- organizarea unor evenimente din calendarul ecologic cum ar fi: Săptămâna Europeană a 

Mobilității, Ziua Mondială a Curățeniei , Luna Pădurii, Ziua Mondială  a Mediului, Ziua 

Mondială a Animalelor, Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Grădinilor Zoologice. 

 

   
 Lecție interactivă la Școala Gimnazială Sf. Andrei, sector 6 

 

 Proiectului „ Luna Ecologiei”  

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a desfășurat în perioada 1-30 aprilie 

2016  proiectul “ Luna Ecologiei”  având ca scop realizarea de activități de informare, de 

ecologizare și de plantare de arbori și arbuști în vederea creșterii calității mediului în București, 

Obiectivele urmărite au fost: 

- cunoașterea și evaluarea de către elevi a consecințelor poluării mediului prin organizarea 

de simpozioane,  

- formarea abilităților și comportamentelor necesare elevilor pentru menținerea și 

îmbunătățirea calității mediului, prin activități de ecologizare a spațiilor verzi din zona 

parcurilor orașului, 

- înțelegerea relației dintre om și mediu, a interdependenței dintre calitatea mediului și 

calitatea vieții prin formarea unei atitudini de respect fată de mediu, 

- implicarea în acțiuni de protecție a mediului prin plantarea de arbori care să asigure 

continuitate mediului natural, 

- adoptarea unei atitudini responsabile față de protejarea mediului și facilitarea accesului la 

informații privitoare la măsuri de protecția mediului, prin susținerea unor lecții deschise. 

- ecologizare taluzului Acumulării Văcărești 
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 Ecologizare taluzului Acumulării Văcărești 

La această acțiune de ecologizare, au participat 200 de voluntari din rândul elevilor și 

studenților din unități de învățământ bucureștene și membri ai Asociației Parcul Natural 

Văcărești, alături de reprezentanți ai municipalității. 

        2.  Evenimente din Calendarul Ecologic: 

 „Luna Pădurii”- în perioada 15 martie - 15 aprilie 2016 - au fost organizate acțiuni cu 

tema „Micul Ecologist” în 6 unități de învățământ, la care au participat aproximativ 800 

de copii. 

  Ziua păsărilor și a arborilor – au fost organizate lecții și concursuri interactive împreună 

cu 100 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 126, sector 5, la Grădina Zoologică București.    

 

   
 

 Ziua Biodiversității -  e xpoziție de fotografii și desene cu tema “Natura din sălbăticia 

urbană – Parc Natural Văcărești” în Pasajul Universității, care a evidențiat complexitatea  

diversității biologice, dar și problemele majore cu care se confruntă mediul înconjurător.  
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 Ziua Mondială a Mediului și Ziua Internațională a Copilului, s-a desfășurat în data de 

1 iunie 2016, la Gradina Zoologica București, prin activități educative cum ar fi: concursuri pe 

echipe, ateliere de creație, activități practice de plantare.  

      

               Artizani și grădinari pricepuți 

  Săptămâna   Europeană   a   Mobilității”   (16-22   septembrie),  

 Direcția de Mediu a organizat în perioada 16-22 septembrie 2016, o serie de evenimente,  

cu tema "Inteligența și mobilitatea durabilă - o investiție pentru Europa", după cum urmează : 

- 16.09 - 20.09.2016 – campanie de  informarea și conștientizare a unui nr. de cca. 300 de 

elevi, prin susținerea unor lecții/dezbateri/concursuri cu tema “Bicicleta – prietena 

orașului curat!”, în 6 unități de învățământ bucureștene; 
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- 21.09.2016 – activități sportive la Școala Gimnazială Nr. 190 cu cca. 200 de copii, astfel: 

concursuri de biciclete –slalom printre jaloane (participanți cu vârstele cuprinse între 10-15 

ani), concursuri de role (participanți  cu vârstele cuprinse între 7-12 ani), concursuri de 

trotinete (participanți cu vârstele cuprinse între 7-12 ani),  concursuri de alergări 

(participanți cu vârstele cuprinse între 7-12 ani) 

     
Pregătiți pentru START! 

 
Și…încununarea succesului! 

-   Săptămâna Europeană a Mobilității  s-a încheiat în data de 22 septembrie 2016 cu „Ziua 

fără mașini”, sub deviza: “În oraș fără mașină!”,  printr-o vizită cu 30 de elevi însoțiți de 

cadre didactice, la Depoul RATB Dudești, unde elevii au retrăit istoria transportului public din 

București și au descoperit avantajele folosirii mijloacelor de transport  publice atât pentru 

sănătatea lor cât și a mediului unde trăiesc. 
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          Cu tramvaiul de epocă prin Bucureștiul de altădată! 

3. Expoziții tematice: 

Participare la “ROMENVIROTEC” - Expoziție internațională pentru tehnologii și 

echipamente de protecția mediului în perioada 07-10 aprilie. 

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a participat  pentru al șaselea an 

consecutiv la expoziția internațională de tehnologii și echipamente de protecția mediului, 

ROMENVIROTEC, ediția a XXIII a, în perioada 07-10 aprilie 2016, care s-a desfășurat la 

Centrul Expozițional ROMEXPO, pavilionul C6. 

   În cadrul standului rezervat Municipalității, Direcția de Mediu,  a promovat proiectele și 

programele  aflate în derulare, proiecte care se adresează principalelor probleme de mediu ale 

orașului, după cum urmează:  

 Hărțile strategice de zgomot; măsuri; 

 Hărțile de aer; măsuri;  

 Hărțile de repartiție a spațiilor verzi la nivelul Municipiului București;  

 Planul de Mobilitate Urbană,  

 Iluminarea eficientă din punct de vedere energetic și calitativ;  

 Stația de Epurare Glina,  

 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, 

 Proiectele și campaniile educaționale în domeniul protecției mediului. 

Pe toată durata  desfășurării evenimentului, promovarea proiectelor Direcției de Mediu s-a 

realizat cu ajutorul materialelor informative, precum și prin rularea pe 2 monitoare de promovare 
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a proiectelor, imagini surprinse în timpul lecțiilor interactive susținute în unitățile de învățământ 

preuniversitar, precum și în campaniile de plantare. 

Alături de partenerii noștri Ministerul Educației Naționale și Cecetării Științifice și 

CAREFFOUR ROMANIA S.A., în cadrul spațiilor de expunere, s-au desfășurat, următoarele 

activități: 

 Desene în creioane colorate (oraș “verde”, Amenajarea Deltei Văcărești); 

 Să învățăm să monitorizăm - vizită la auto-laboratorul de monitorizare a calității aerului; 

 Sesiune privind îngrijirea plantelor. 

Unul din spațiile rezervate Municipalității a fost colantat cu imagini din ,,Delta Văcărești’’ 

cât și cu propuneri de proiecte realizate de către studenții Universității de Arhitectură Ion Mincu. 

În incinta Pavilionului C6 au fost expuse desenele copiilor cu teme protecția mediului pe douăzeci 

de șevalete. 

Cu ajutorul autolaboratorului pentru monitorizarea calității aerului, situat la intrarea în 

Pavilionul C6, s-au efectuat măsurători pe toată perioada desfășurării expoziției.  

1. Campanii - „Campania bianuală de plantare” 

Campania de plantare de primăvară, s-a desfășurat în data de 15.04.2016, în parcurile 

Tineretului și Izvor  

        Alături de reprezentanții municipalității, la acțiune au participat peste 500 de elevi din 

unitățile de învățământ bucureștene, voluntari și membri ai Organizației Naționale Cercetașii 

României. 

        Acțiunea a avut ca scop plantarea în compensare a 600 de arbori din speciile Catalpa 

Bignonioides (catalpa), Betula Pendula (mesteacăn), Quercus Rubra (stejar roșu) si Thuja 

Occidentalis (tuia), dintre care 350 de arbori în Parcul Tineretului și 250 de arbori în Parcul Izvor. 

        Acțiunile au avut loc ca urmare a continuării plantărilor din anii anteriori, dar și la solicitarea 

cetățenilor. De asemenea, Primăria București a urmărit promovarea în rândul tinerei generații a 

unei atitudini civice față de oraș și patrimoniului său natural.  

        Campania a fost susținută în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Carrefour Romania și PROEDUS. 
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                               Parcul Tineretului 

                     

                                                         Parcul Izvor 

 

 Campania de plantare de toamnă s-a desfășurat în perioada 23-24 noiembrie 2016.  

            Au fost plantați în compensare 400 de arbori din speciile: stejar, paltin, platan, salcie,  

frasin, catalpă în: Parcul Circului de Stat, Parcul Tineretului, Parcul Floreasca și Parcul Bordei, 

împreună cu 200 de voluntari din: cinci unități de învățământ bucureștene: Colegiul Național 

Emil Racoviță, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Colegiul Tehnic 

Media.  
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Materialul dendrologic plantat a fost achiziționat de către persoanele fizice și juridice 

care au obligațiile legale de a planta în compensarea arborilor defrișați, conform 

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 

           Plantarea materialului dendrologic în Parcul Floreasca și În Parcul Bordei s-a realizat de 

către reprezentanții ALPAB. 

De asemenea s-a realizat igienizarea unui areal din parcul Circului de Stat, împreună cu 35 

voluntari (elevi) de la Școala Gimnazială nr. 28, sector 2. 

 

 

Parcul Circului de Stat 

    

                                         Parcul Tineretului 

 

4.2 Centrul de Protecție a Plantelor București 
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Municipalitatea, prin intermediul Centrului de Protecție a Plantelor București, execută pe 

parcursul unui an calendaristic, în scopul menținerii unei vegetații corespunzătoare, numeroase 

tratamente fitosanitare pentru a combate bolile si dăunătorii din parcuri, pepiniere, sere, 

aliniamente stradale, printre care amintim: 

1. Tratamente de iarnă la arborii foioși si rășinoși, contra combaterii păduchilor de San 

Jose; 

2. Combaterea înroșirea acelor la conifere; 

3. Combaterea moliei pinului; 

4. Combaterea acarienilor la tei  și a altor specii de arbori, arbuști, flori; 

5. Combaterea omizii păroase defoliatoare (generația I si II), a tripșilor,  a altor boli și 

dăunători din parcuri și sere; 

6. Combaterea făinării, ruginii, afidelor și acarienilor la trandafiri; 

7.Combaterea bolilor și dăunătorilor din sere la culturile floricole; 

8.Combaterea țânțarilor în parcurile din Municipiul București; 

9.Dezinfecția materialului de înmulțire; 

10.Dezinfecția amestecului de pământ vegetal necesar plantării; 

11.Dezinfecția uneltelor, lădițelor și ghivecelor pentru plantat. 

 

Tratamentele de combaterea bolilor și dăunătorilor se realizează prin stropirea plantelor cu 

soluții preparate în diverse concentrații și combinații de substanțe fungicide, insecticide, acaricide, 

erbicide, stimulanți de creștere folosite în funcție de natura bolilor și dăunătorilor ce trebuie 

combătute. 

  Lucrările de combatere executate de instituția noastră constau în : 

      -  tratamente permanente de combatere a bolilor și dăunătorilor în serele și spațiile 

aferente acestora ce se desfășoară pe tot parcursul anului calendaristic și sunt realizate de 

personalul nostru cu ajutorul aparatelor de stropit portabile ca urmare a avertizărilor si in baza 

rețetarelor prescrise de specialiști; 

      -  campanii de combatere a bolilor și dăunătorilor  care sunt planificate pe tot parcursul 

anului în funcție de specificul bolilor și dăunătorilor și sunt executate cu ajutorul mijloacelor 

mecanizate de care dispunem; 

      -  tratamente executate la solicitarea beneficiarilor, și tratamente necesare în cazul unor 

boli și dăunători ce pot deteriora vegetația existentă, în baza avertizărilor primite de la Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, executate cu mijloace mecanizate.  Astfel, în 
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perioada februarie-iunie s-au efectuat tratamente de combaterea bolilor și dăunătorilor (făinare, 

rugina, foc bacterian, monilioză, bacterioză, păduchele din San Jose generația de iarnă, omizi 

defoliatoare, afide, păduchi, etc.). Anexam tabelul cu datele de executare a tratamentelor de 

combatere a bolilor și dăunătorilor din acea perioadă (Anexa I).  

Totodată, s-au efectuat tratamente fitosanitare pe baza sesizărilor primite de la cetățenii 

Municipiului București în perioada aprilie-octombrie, perioada ce coincide cu atacul, omizilor 

defoliatoare, al omizii păroase a dudului- hyphantria cuneea (generația I si II), a afidelor și a 

ploșniței cerealelor, a altor boli și dăunători. S-au primit și efectuat 204 de sesizări în această 

perioadă (sect. 1- 43, sect.2- 21, sect. 3- 22, 47 sect. 4- 47, sect. 5- 45, sect. 6- 26,). 

Ca urmare a HCG al Municipiului București, prin care Centrul de Protecția Plantelor a fost 

abilitat să efectueze tratamente fitosanitare de combaterea țânțarilor în parcurile și spațiile verzi 

administrate de  Primăria Generală a Municipiului București (ALPAB) cât și parcurile 

administrate de către primăriile de sector (ADP), în perioada iulie –octombrie, cu insecticide 

specifice pentru combaterea țânțarilor.  S-au efectuat câte 5 tratamente de combaterea țânțarilor în 

parcurile și spațiile verzi administrate de ALPAB, și 2 tratamente de combaterea țânțarilor în 

parcurile ce aparțin de primăriile de sector. In aceeași perioada cu combaterea țânțarilor s-au 

efectuat și tratamente de combaterea bolilor și dăunătorilor la arbori, arbuști, gard viu și flori în 

parcuri, aliniamente stradale. Anexam tabelul cu datele de executare a tratamentelor de combatere 

a bolilor și dăunătorilor din acea perioadă (Anexa II, Anexa III). 

Tratamentele de combatere a țânțarilor au fost executate cu 7 echipaje, dotate cu 5 utilaje 

de tip ULV si 2 utilaje prevăzute cu pulverizatoare de tip pistol. Totodată, în același timp, s-au 

efectuat și celelalte tratamente fitosanitare de combaterea bolilor și dăunătorilor, la arbori, arbuști, 

gard viu, în parcurile din Municipiul București.  

Centrul de Protecție a Plantelor București efectuează săptămânal tratamente de combatere 

a bolilor și dăunătorilor în serele ce aparțin de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement 

București, cât și de Primăriile de Sector. Anexăm tabelul cu serele și zilele când s-a executat 

tratamentele de combatere a bolilor și dăunătorilor (Anexa IV). 

Centrul de Protecție a Plantelor București a avut prevăzut în bugetul instituției  investiții, 

ce cuprind următoarele obiective: rampă denocivizare instalații fitosanitare și neutralizarea apei 

reziduale  - 130.000 lei; extindere și modernizare magazie pesticide - 160.000 lei; centrală termică 

– 10,000 lei. 
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CAPITOLUL 5 

AGREMENT ŞI RECREERE ÎN CAPITALĂ 

 

 Pregătirea oraşului pentru sezonul de agrement şi turism în capitala României, a fost 

asigurată şi de către Primăria  Municipiului Bucureşti împreună cu instituţiile publice de interes 

local ale Municipalităţii. Acestea au întreprins acţiunile necesare asigurării curăţeniei şi aspectului 

peisagistic agreabil pentru toţi locuitorii şi turiştii din capitală. 

  

5.1 Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

În anul 2016 s-au executat lucrări specifice pentru întreținerea, curățenia și pregătirea 

parcurilor în cadrul campaniilor de curățenie din primăvara și toamnă constând în: întreținerea 

arborilor prin realizarea operațiilor de tăiere și evacuare a arborilor rupți, tăiere de corecție a 

arborilor, ridicarea coronamamentului, eliminarea drajonilor la arbori și arbuști, în repararea și 

vopsirea gardurilor de împrejmuire, repararea și vopsirea băncilor, a coșurilor de gunoi, a 

panourilor informative și a țâșnitorilor. 

În anul 2016, pentru refacerea fondului vegetal diminuat datorită prăbușirii în anul 

precedent a 244 arbori, s-au plantat în compensare 250 de arbori (cu diametrele cuprinse între 18 

și 25 cm) în mai multe locații din parcul Tineretului, arbori din speciile : Prunus Pissardii 

(Corcoduș roșu ornamental) = 130 buc, Tilia (Tei)= 25 buc, Taxodium Distichum ( Chiparos de 

Baltă)= 25 buc, Salix (Salcie) = 50 buc și Catalpa (Catalpa) = 20 buc.   

Pentru a îndeplini scopul educativ pe care îl au parcurile pentru tânăra generație, în cadrul 

programului educațional „Școala Altfel”: - elevii din clasa a IV-a B de la Şcoala nr. 114  

Principesa Margareta – însoțiți de cadre didactice au deprins măiestria plantării de flori fiind 

instruiți cu privire la modalitățile de îngrijire a plantelor cu flori, iar elevii Liceului Greco - 

Catolic din București au desfășurat activități de întreținere prin greblare a spațiilor verzi din unele 

peluze ale parcul Herăstrău – Vechi,  au plivit și curățat de uscături rabatele de plante perene. 

Din necesarul anual de 2.000.000 plante, în cele 5 sere din administrarea A.L.P.A.B., 

având o suprafață totală de 127.663 mp, s-au realizat 1.192.000 plante anuale, 800.000 plante 

bienale și 8.000 plante perene, asigurându-se astfel din punct de vedere cantitativ și calitativ tot 

materialul floricol necesar celor două campanii de plantare din primăvara și toamna anului 2016.  

Serviciul Agrement din cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti  se ocupă 

de buna desfășurare a activităților din următoarele obiective de interes public: 

 Baia Grivița, Baia /Ștrand Giulești – puncte  sociale  unde clienții cu venituri modice pot 

beneficia de servicii de îmbăiere în 12 cabine individuale, 28 dușuri  și două saune cu abur 
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uscat. În cadrul acestor  unități există și câte o  garderoba  unde publicul își poate  depune 

în siguranță  bunuri personale pe perioada  șederii în băi. Angajații efectuează zilnic 

activității de igienizare în toate spațiile de interior și exterior. Clienților li se oferă  halate 

curate și călduroase, prosoape și săpunuri pentru igiena personală. Ținând cont de 

caracterul social al acestor unități, în perioada de iarnă suplimentar persoanelor fără 

adapost care au venit la această baie le-au fost spălate și uscate hainele, și li s-au oferit 

ceaiuri calde.  

 În sezonul cald 2016 Serviciul Agrement a oferit bucureștenilor posibilitatea de a se 

recreea într-un cadru foarte plăcut și relaxant  în ștrandul 16 Febraurie - Giulești, ștrand  

dotat cu un bazin de înot având o capacitate de 800 m³ și care dispune de instalație de 

circulare - recirculare a apei. Serviciul Agrement a asigurat serviciile de prim ajutor 

necesare Strandului 16 Februarie pentru sezonul de agrement 2016, a constituit punctul de 

ajutor dotat cu medicaţie, asistent medical, pat repaus, masă, scaun și aparat apă, asigurând 

condițiile pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate. Totodată s-au 

asigurat și servicii de salvare acvatică, respectând prevederile “Normei metodologice 

privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică nr. 675/2007”. 

 

5.2. Serviciul Turism  

În vederea promovării imaginii de destinaţie turistică a Municipiului Bucureşti s-a 

considerat oportună participarea Primăriei Municipiului Bucureşti prin Serviciul Turism, din 

cadrul Direcţiei Cultură, Sport, Turism, cu stand propriu la ediţia de toamnă a Târgului de 

Turism al României în perioada 17- 20 noiembrie 2016.  
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 Pe tot parcursul evenimentelor au fost distribuite materiale de promovare sub formă de 

hărţi turistice,  broşuri şi pliante în scopul promovării atracţiilor turistice din Bucureşti.  

Colaborarea cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, agenţi economici şi 

ONG-uri în vederea promovării turistice la scară largă a Bucureştiului s-a materializat în 

următoarele evenimente : 

Festivalului Ambasadelor 

Primăria Municipiului Bucureşti a fost partener instituţional în cadrul Festivalului 

Ambasadelor organizat de Asociaţia Escu care s-a desfăşurat la Centrul Expoziţional ROMEXPO 

în perioada 2-4 septembrie 2016.   

Municipiul Bucureşti a fost reprezentat în cadrul evenimentului de Direcţia Cultură, Sport, 

Turism – Serviciul Turism alături de Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. În 

cadrul spaţiului pus la dispoziţie de către organizatori, ArCub a amplasat un cort în care 

personalul Direcţiei Cultură, Sport, Turism şi al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului 

Turistic au desfăşurat activităţi de promovare a Bucureştiului. 

 

 

PROIECTUL SenseAbility 

 Proiectul a fost implementat în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti 2015 cu sprijinul 

Ordinul Arhitecţiilor din România, filiala Bucureşti, fiind selectat în cadrul concursului Apel la 

proiecte către bucureşteni, în mai 2015. Proiectul a presupus o serie de tururi prin trei clădiri 

reprezentative ale oraşului - Casa Verona, Casa Monteoru şi Vila Rosetti. Aceste tururi au fost 

făcute pe nevăzute, prin intermediul unor ochelari speciali puşi la dispoziţie de echipa asociaţiei. 
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Pe parcursul a patru weekenduri, aproximativ 170 de oameni au vizitat cele 3 clădiri, atât 

persoane cu deficienţe de vedere, cât şi persoane valide 

 

Primăria Municipiului Bucureşti a participat prin reprezentanţii Direcţiei Cultură, Sport, 

Turim – Serviciul Turism la acest proiect bivalent, de integrare în societate a persoanelor cu 

deficienţe majore de vedere şi de conştientizare a persoanelor valide, care va aduce un plus de 

imagine şi de credibilitate, alături de oportunitatea persoanelor cu dizabilităţi de vedere de a vizita 

şi explora principalele atracţii turistice şi patrimoniul cultural al capitalei. 

 

 

 

 În perioada 23 octombrie – 1 noiembrie 2016 UNITER şi Teatrul Naţional  I.L. Caragiale a 

organizat a 25-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru. Acest festivalul are loc anual, în luna 

noiembrie, nu are caracter competitiv, iar în ultimii ani şi-a adăugat şi componenta internaţională. 

 Am considerat oportună implicarea municipalităţii în acest proiect de anvergură, prin 

facilitarea accesului la informaţii privind desfăşurarea Festivalului Naţional de Teatru având de 

câştigat atât turiştii care vizitează Punctul de Informare Turistică cât şi cetăţenii Municipiului 

Bucureşti. 
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TV  RICK STEVE’S EUROPE a dorit să realizeze un film documentar despre România 

în perioada 26 mai – 4 iunie 2016, în care să prezinte publicului nord american principalele zone şi 

atracţii turistice din România şi să îi încurajeze pe turiştii potenţiali din SUA, Canada şi Australia 

să viziteze România şi implicit Bucureştiul. Primăria Municipiului Bucureşti a susţinut acest 

proiect prin punerea la dispozitie gratuit a unor locaţii ce aparţin municipalităţii. 

Televiziune publică (non-profit) în SUA şi Canada ce transmite emisiunea prin staţii 

afiliate sistemului de televiziune PBS – Public Broadcasting System. Filmul documentar va fi de 

asemenea disponibil în întreaga lume prin Internet / YouTube.com, accesibilă gratuit.  

Emisiunea Rick Steve’s Europe este vizionată – în medie de 7,5 milioane familii (peste 20 

de milioane de telespectatori). Audienţa PBS este cu 110% mai mare decât a postului CNN (in 

‚prime time’), cu 77% mai numeroasă decât a postului de televiziune HBO si cu 47 % mai mare 

decât a postului Discovery Channel.  

După premiera emisiunii, filmul documentar va putea fi urmărit şi prin reţeaua Internet 

(YouTube şi Hulu) iar comentariul va putea fi descărcat şi în format video si radio digital 

(Podcast).  

BUCUREŞTI FM, postul public de radio al capitalei, a dorit să promoveze destinaţii 

importante din Bucureşti în interiorul Punctului de Informare Turistică amplasat în Pasajul 

Universităţii. 

Bucureşti Fm propune să continue un proiect editorial de succes “Eu aleg România – 100 

de locuri pe care trebuie să le vezi” care s-a difuzat atât pe platforma audio, cât şi pe cea online a 

Radio Bucureşti fm şi a tuturor studiourilor care alcătuiesc Radio România Regional. 

Pe parcursul întregului an 2016, Primăria Municipiului Bucureşti prin  Serviciul Turism, 

din cadrul Direcţiei Cultură, Sport, Turism, a oferit sprijin privind solicitările reprezentantelor de 

promovare externă ale Autorităţii Naţionale pentru Turism fie prin transmiterea de informaţii 

turistice, a materialelor de promovare a Bucureştiului (poze, film de promovare, broşuri, pliante). 

Astfel s-a acordat sprijin/consultanţă echipelor de filmare Travel Channel: Expedition Unknown, 

BCNPLAY ESTUDIO AUDIOVISUAL S.L Barcelona şi National Geographic privind realizarea 

unor filmări despre atracţiile turistice din capitală. De asemenea au fost transmise broşuri şi 

pliante către reprezentantele de promovare externă din Austria (Rumänisches Touristenamt), 

Franţa (Office National du Tourisme de Roumanie), Germania (Rumänisches Touristenamt), 

Israel (Romanian Embassy in Israel), Italia (Ente Nazionale per il Turismo della Romania), 
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Polonia (Ośrodek Informacji Turystycznej Rumunii), Spania (Oficina Nacional de Turismo de 

Rumania), U.K. (Romanian Tourist Office), SUA (Romanian National Tourist Office). 

DISEMINAREA DE MATERIALE DE PROMOVARE 

Obiectivul urmarit a fost  diseminarea de materiale de promovare - având ca scop principal 

creşterea  interesului şi a calităţii informaţiei turistice oferite celor care vizitează Bucureştiul. 

Materialele au fost distribuite, la solicitarea agentilor economici din domeniul turismului, 

ONG-urilor şi instituţiilor publice, cât şi vizitatorilor Punctului de Informare Turistica – Pasaj 

Universitate.  

Printre acestea enumeram: 

Hoteluri:  Hotel Nova Residence, Novotel, Hotel Vila Barrio, Hotel Mercure, Hotel Europa 

Royal, K+K Hotels,  Untique Hostel, Hotel Class, Hotel International, Europa Royale, Orhideea 

Health & Spa 

Agentii turism: Paralela 45, Agentia Free Spirit Travel – Conferinta EON “Operational 

Excellence of Bucharest”, Atlantic Tour, Creart – Bucharest Christmas Market, Asociatia Open 

Knowledge, Ministerul Apărării Naţionale- Statul Major al Forţelor Terestre, Administraţia 

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic – AMPT, Centrul de Creatie, Artă şi Tradiţie al 

Municipiului Bucureşti – Creart, Regia Autonoma de transport Bucureşti – RATB, Asociaţia 

Naţională a Surzilor din România – ANSR, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 

– proiectul TransMed, Camera de Comerţ şi Industrie Romano-Germana – Expo Real Munchen, 

PROEDUS – Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret – 

Rural Fest, Erasmus student Network Unibuc s.a., Institutul Naţional al Magistraturii, 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Informatică, Institutul Naţional de 

Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. 

Prin acest demers, Serviciul Turism a reuşit să promoveze eficient principalele atracţii 

turistice şi patrimoniul cultural-artistic, natural şi istoric al capitalei, precum şi cele mai 

importante proiecte ale municipalităţii. 

Activitate permanentă de informare turistică (on-line şi în cadrul Punctului de Informare 

Turistică – Pasaj Universitate). Punctul de Informare Turistica asigură legătura indispensabilă a 

oraşului cu turiştii, realizând informarea cât mai obiectivă şi completă a acestora, precum şi 

activitatea de promovare a obiectivelor turistice ale capitalei cu ajutorul mijloacelor media 

disponibile. 
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Tot în cadrul Punctului de Informare Turistica s-a desfăşurat campania "Start spre 

Centenar", parte a proiectului "Bucureşti – sufletul României", Programul "România-  100 de ani 

de modernitate, identitate şi apartenenţă" desfăşurat în perioada 5 – 9 decembrie 2016. 

O activitate importantă şi permanentă, asigurată de către Serviciul Turism o reprezintă 

răspunsul petitiilor on-line transmise prin intermediul e-mail-ului turism@pmb.ro, având ca 

scopul   dezvoltarea şi consolidarea turismului în municipiul Bucureşti. Astfel se reuseşte  

consilierea/informarea tuturor celor interesaţi (turişti, agenţi economici ş.a.m.d.) asupra ofertei şi 

atracţiillor turistice ale capitalei cât mai corect si actualizat posibil, precum şi facilitarea accesului 

la informaţiile de interes public pentru identificarea la nivel local şi naţional a furnizorilor de 

servicii turistice.  

Ca o statistica din acest an ne-au vizitat la Punctul de Informare Turistica aproximativ 

1.500 de turişti din următoarele ţări: SUA, Marea Britanie, Franţa, Irlanda, Germania, Austria, 

China, Italia, Canada, Israel , Spania, Rusia, Iran, India, Belgia, Lituania, Portugalia, Australia, 

Mexic, Polonia, Suedia, Scoţia, Brazilia, Liban, Olanda, Cehia. 

S-au distribuit materiale de promovare către un număr de peste 40 de instituţii şi asociaţii, 

50 de hoteluri/hosteluri (600 broşuri română, 2000 broşuri engleză, 700 pliante română, 3500 

pliante engleză, 50.000 hărţi turistice). 

Puncte de Interes: Autobuzul City Tour, Palatul Parlamentului, Parcul Cismigiu, Parcul 

Herastrau, Piata Unirii, Centrul Vechi, Muzeul Satului, Muzeul Antipa, Muzeul de National de 

Istorie, Piata Victoriei, Cotroceni, Muzeul National de Arta Contemporana, Opera, Ateneul 

Roman, Muzeul Taranului Roman, Biserica Sfantul Gheorghe, Centre comerciale si mall-uri : 

AFI, Baneasa, Park Lake. 

 

Principalele proiecte cu finanţare externă în vederea promovării şi dezvoltării turismului în 

Municipiul Bucureşti sunt următoarele: 

 PROIECT „CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR 

ASTRONOMIC VASILE URSEANU” 

Identitatea Observatorului Astronomic - Vasile Urseanu, în contextul istoric, cultural şi 

arhitectonic din Bucureşti, se reafirmă prin transformarea Observatorului Astronomic - Vasile 

Urseanu într-un obiectiv reprezentativ de atracţie culturală, istorică şi turistică, cu rol major în 

promovarea arhitecturii de la sfârşitul secolului XIX. 

Proiectul consolidare, restaurare şi conservare OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE 

URSEANU este finanţat din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 

mailto:turism@pmb.ro
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2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de 

Intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, iar rezultatele implementării proiectului se înscriu 

pe linia cerinţelor Axei Prioritare nr. 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

Valoarea totală a proiectului aprobată prin Contractul de finanţare a fost 11.105.898,48 lei 

iar după finalizarea proiectului aceasta este de 9.162.722,33 lei.  

 PROIECT “CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE CASA 

CESIANU” 

Proiectul “Consolidare, restaurare şi conservare Casa Cesianu” a fost implementat prin 

intermediul Axei Prioritare 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major 

de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din Regio - Programul Operaţional Regional 2007 

– 2013. 

De menţionat că în 2016 proiectele finalizate de Municipalitate prin absorbţia de fonduri 

europene nerambursabile, se află acum în faza de postimplementare, PE DURATA 

URMĂTORILOR 5 ANI. 

Casa Filipescu-Cesianu, deschisă publicului în luna octombrie a anului 2015, reintrodusă 

parţial în circuitul turistic şi găzduind doar expoziţii temporare în grădina şi în Lapidarium, a fost 

redată publicului integral în anul 2016 prin derularea de evenimente culturale de renume. Dintre 

acestea enumerăm: Lapidarium: Salonul BD - Poveşti din Bucureşti în Benzi Desenate, ediţia a 

III-a, Expoziţia în aer liber „Thailanda – Ţara Surâsului”, Arte în Bucureşti: Oraşul IN-

VIZIBIL, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici, „Diplome ale studenţilor Facultăţii de 

Arhitectură a Universităţii Spiru Haret”, în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură - 

Universitatea Spiru Haret, Expoziţia „Martha Bibescu 130”, organizată de Asociaţia Istoria Artei 

în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti.  

Principalele evenimentele culturale au fost: spectacolul „Întâlnire cu Shakespeare”, 

recitalul „Acorduri şi Rime”, Noaptea Statuilor Vivante / Casa Filipescu-Cesianu, recitalul de 

muzică şi poezie „Nocturne de vară”. 

În afara evenimentelor enumerate mai sus, până la deschiderea Observatorului Astronomic 

Vasile Urseanu s-au organizat şi observaţii astronomice de seară şi de zi la Casa Filipescu-

Cesianu.   

 PROIECT “CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI CONSERVARE ARCUL DE 

TRIUMF” 
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Arcul de Triumf este consolidat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 

Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 

– Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe. 

În a doua jumătate de an, pe perioada celor şase luni de mandate a primarului ales doamna 

GABRIELA FIREA, a fost alocată capacitatea administrativă necesară spre a fi asigurată 

continuitatea managementului contractelor încheiate iar decizia de schimbare a managementului 

strategic, pe finalul proiectelor, s-a dovedit a fi oportună şi de succes. 

 Lucrările de execuţie au fost finalizate în data de 21.11.2016 şi în data de 25.11.2016 a 

început recepţia monumentului, la timp pentru punerea la dispoziţie a locaţiei în vederea 

organizării, în siguranţă şi conform legii, a manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României.  

 PROIECT „REABILITARE ŞI CONSOLIDARE MUZEU NICOLAE MINOVICI”  

Muzeul Nicolae Minovici a fost reabilitat şi consolidat prin Programul Operaţional 

Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, 

Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.  

Muzeul Dr. Nicolae Minovici a fost inaugurat în data de 18 mai 2016, fiind reintrodus în 

circuitul turistic cu expoziţia temporară „Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers 

spiritual” realizată în parteneriat cu Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici, ce va 

rămâne deschisă până în data de 25 iunie 2017.  Alte expoziţii organizate în cursul anului 2016 au 

fost: „Artişti la Muzeu”, „60 ani de fotografie artistică în România”, organizată de Asociaţia 

Fotografilor Români în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti. Dintre evenimentele 

culturale desfăşurate mai pot fi amintite următoarele: Noaptea Muzeelor, recital de deschidere al 

Festivalului Museicorum, turul ghidat al studenţilor Facultăţii de Istorie, Universitatea din 

Bucureşti, aflaţi în practică la Muzeul Municipiului Bucureşti, , a avut loc o vizită ghidată pentru 

membrii Societăţii Evreilor din România, Caravana Muzeelor - activităţi pentru copii de 6-10 ani.  

 

5.3 ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC 

În anul 2016, pentru realizarea obiectivelor, conform domeniului de activitate, instituția a 

inițiat și desfășurat activități în jurul următoarelor teme centrale:  

a) Punerea în valoare a patrimoniului monumental din București ; 

b). Prezentarea Bucureștiului ca destinație culturală și turistică ;  

c) Acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult.  
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a)  Punerea în valoare a patrimoniului monumental din București  

     a.1. )Amplasare monumente de for public :   

 Monumentul Luptei Anticomuniste – ARIPI – autor Mihai Buculei  

În 2003, prin Hotărâre de Guvern, se demarează realizarea efectivă a monumentului, fiind 

finalizată și macheta acestuia. În anul 2008, în urma solicitării Ministerului Culturii, proiectul a 

fost preluat de către Primăria Municipiului București, care, după realizarea celor 3 aripi stilizate, 

la firma SC ELECTROMECANICA PLOIESTI SA. Inaugurarea monumentului a avut loc la data 

de 30.05.2016 în preșența Domnului Președinte al României Klaus Johanis, a Domnului Octav 

Bjoza – Președintele al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, a Domnului Emil 

Constantinescu și a altor personalități ale vieții politice, religioase și culturale.  

 Monument Lacătele Dragostei – autor Reka Csapo Dup  

În anul 2016 s-a realizat amplasarea monumentului în luna noiembrie, în spațiul adiacent 

Teatrului Masca, Bulevardul Uverturii, sector 6, lucrarea având un mare succes în rândul tinerilor 

6. 

 Monument Alexander Dubček – autor Vít Bojňanský  

Având în vedere faptul că Republica Slovacă a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii 

Europene începând cu a doua jumătate a anului 2016, și că tot în anul 2016 s-a aniversat 95 de ani 

de la nașterea lui Alexander Dubček, Republica Slovacă a făcut acest demers pentru aducerea 

în conștința publică a acestei personalități politice.  

 Monument Leopold Sedar Senghor  

Urmare a solicitării Ministerului Afacerilor Externe de amplasare a bustului unuia dintre 

principalii fondatori ai Francofoniei Leopold Sedar Senghor, fost președinte al Senegalului, în 

cadrul proiectului comun al Ministerului Afacerilor Externe și Primăria Municipiului București, 

Piața Francofoniei, inaugurat în martie 2013, instituția noastră a realizat un soclu și a amplasat 

bustul dedicat lui Leopold Sedar Senghor în luna noiembrie 2016.  

a2) Amplasare de plăci comemorative :  

 Placă comemorativă – Acad. Prof. EUGEN SEGAL creatorul școlii de cinetică 

neizotermă din România.  

a3) Monumente de for public în curs de amplasare : 

 Monument Prințul Rainier al III-lea de Monaco – autor Ionel Stoicescu  

În anul 2011 instituția noastră a demarat proiectul realizării și amplasării unui monument de for 

public dedicat “PRINȚULUI RAINIER AL III LEA DE MONACO”, ca urmarea a initiațivei 

întreprinsă la nivel guvernamental, prin Hotărârea de Guvern nr. 649 din 22 iunie 2011, și a celei 
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de la nivel municipal, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152 din 27 

iulie 2011.  

În anul 2016 s-a realizat ultimul element al ansamblului ”Arena Soclu” pe care urmează să 

fie amplasate elementele figurative (7 personaje de circ, din bronz, în mărime naturală).  

a4) Intervenții de curaţare pe monumentele de for public ; 

a5) Conservare - restaurare monumente de for public :  

S-au executat de către firme specializate conservarea și restaurarea următoarelor monumente de 

for public aflate în patrimoniul Municipalității și administrarea AMPT:  

 Monumentul Eroilor Artileriști ; 

 Monumentul Eroilor Pompieri. 

Întabularea monumentelor de for public:  

În cursul anului 2016 a fost efectuată operațiunea de intabulare, obținându-se extrasele de 

Carte Funciară, a monumentelor de for public aflate în proprietatea Municipalității și în 

administrarea AMPT, din următoarele parcuri:  

Parcul Grădina Cișmigiu – str. Știrbei Vodă nr. 37A, sector 1;  

Rondul Roman – I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Bălcescu, Bogdan 

Petriceicu Hașdeu, Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, Alexandru Vlahuță, 

Ștefan Octavian Iosif, Alexandru Odobescu și George Coșbuc;  

Izvorul Sissi, Nimfa, Gheorghe Panu, Monumentul Eroilor Francezi, Atlas, Atlas, Maica Smara, 

Theodor Șerbănescu, Traian Demetrescu, Elena Pherekyde, Izvorul Eminescu, Stema Familiei 

Sturza, Monumentul Eroilor Americani, Podul de nuc.  

Parcul Herăstrău – Șoseaua Kiseleff nr. 32, sector 1;  

Pescărușii, Tânără fată la baie (Venus), Prometeu, Mihai Eminescu, Gâscanul, Curcanul, 

Căprioara, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Vasil Levski, M.I. 

Glinka, Hristo Botev, Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Arhitectura, Nimfa adormită, Victor 

Hugo, Lev Tolstoi, Naim Frasheri, Petofi Sandor, I.L. Caragiale, Dochia, Constantin Brâncuși, 

Alexandru Vlahuță, Meșterul Manole, Johann – Wolfgang von Goethe, Miorița, George Coșbuc, 

Anton Pavlovici Cehov, Mark Twain, Toma Alimoș, Honore de Balzac, Făt-Frumos, Bartok Bela, 

Ady Endre, Nicolae Bălcescu, Fântâna Modura, Aleea Cariatidelor (partea stângă), Aleea 

Cariatidelor (partea dreaptă), Fata babei și fata moșului, Coloana, Obelisc.  

Parcul Herăstrău – Șoseaua Nordului nr. 1, sector 1;  

Copii jucându-se, Charles Darwin, Soclu 1, soclu 2, Panait Istrati, Urs (2 buc), Mihail 

Sadoveanu, Ion Creangă cu copii (Povestind).  
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Parcul Floreasca – bd. Mircea Eliade nr. 16A, sector 1.  

Patinatoare, Două fete, Maternitate  

De asemenea, au fost intabulate monumente de for public aflate pe domeniul public (piețe, 

spațiu rutier) – Iuliu Maniu – Piața Revoluției, sector 1.  

Această activitate a fost și este necesară pentru identificarea monumentelor de for public 

în spațiul urban al Municipiului București.  

 Constatările stării de conservare a monumentelor de for public aflate în administrarea 

AMPT s-au executat de către specialiști atestați de către Ministerul Culturii analize privind starea 

de conservare a monumentelor, întocmindu-se documentație privind procesele de degradare 

constatate, însoțite de recomandări, întocmite conform Cartei de la Roma (1996) care prevede că 

obiectele de patrimoniu cultural constituie o resursă prețioasă, epuizabilă ce nu poate fi reînnoită 

sau substituită.  

Conform Cartei de la Veneția (1964), conservarea și restaurarea monumentelor istorice 

are ca scop atât salvarea operei de artă cât și cea a mărturiilor istorice, însuși conceptul de 

restaurare bazându-se pe principiul minimei intervenții.  

S-au făcut recomandări privind prespălări, spălări, îndepărtare inscripționări, desprăfuire, 

curățare depuneri datorate factorilor chimici și biologici, îndepărtarea petelor aderente, 

îndepărtarea chituirilor și plombelor necorespunzătoare și a intervențiilor defectuoase, 

consolidarea și conservarea, reconstrucție – taselaj și înlocuire, integrarea volumetrică a pieselor, 

tratarea cu substanțe de protecție, tratament antigraffiti, hidrofobizare, pentru un număr de 128 

monumente de for public.  

b) Prezentarea Bucureștiului ca destinație culturală și turistică :  

Evenimentele culturale desfășurate de AMPT în anul 2016 au fost :  

 10 Mai 2016 – ”Coroana României – 150 de ani”  

Primăria Municipiului București prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, a 

organizat în data de 10.05.2016, un moment special în cinstea aniversării celor 150 de ani de când 

Principele Carol I a depus jurământul de credință față de țara noastră.  

Evenimentul a fost marcat prin depunere de flori la Statuia Regelui Carol I din Bucureşti. 

Principesa Moștenitoare Margareta, Principele Radu, Principesa Elena, dl. Alexander Nixon, 

Principesa Sofia și Arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei împreună cu publicul prezent, au 

asistat la o ceremonie militară pe acordurile Imnului Regal interpretat de fanfara Regimentului 30 

Gardă Mihai Viteazul. Evenimentul s-a încheiat cu o demonstrație de îndemânare cu armă.  



214 

 

 Eveniment de inaugurare a monumentului de for public ”ARIPI – în memoria 

luptătorilor din rezistența anticomunistă 1945-1989”  

În data de 30 mai 2016, Primăria Municipiului București, prin Administrația Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic a organizat în Piața Presei Libere inaugurarea monumentului – Aripi – 

în memoria luptătorilor din rezistența anticomunistă 1945 – 1989, autor Mihai Buculei.  

La acest eveniment au participat aproximativ 900 de persoane.  

Personalitățile prezente au fost: Președintele României Dl. Klaus Werner Iohannis, 

fostul Președinte al României Dl. Emil Constantinescu, Primarul General al Capitalei Ioan-

Răzvan Sava, Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România Dl. Octav Bjoza, 

Avocatul Poporului Dl. Victor Ciorbea, Ministrul Afacerilor Externe Dl. Lazăr Comănescu, 

Ministrul Apărării Naționale Dl. Mihnea Ioan Motoc, Excelența Sa Dl. Gerhard REIWEGER 

– ambasador al Republicii Austria în România, E. S. Dl. Aleksandar FILIPOV – ambasador al 

Republicii Bulgaria în România, E. S. Dl. Francois SAINT-PAUL – ambasador al Republicii 

Franceze în România, E. S. Dl. Werner Hans LAUK – ambasador al Republicii Federale 

Germania în România, Dl. Mihai FERARIU – Consul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg 

la București, E. S. Dl. Marcin WILCZEK – ambasador al Republicii Polone în România, E.S. 

Dl. Oleg Sergheevici MALGINOV - ambasador al Federației Ruse în România, membrii 

INTERASSO (Asociația Internațională a Deținuților Politici), reprezentanți ai corpului 

diplomatic, alți demnitari, la care se adaugă un număr de 350 foști deținuți politici, luptători ai 

rezistenței anticomuniste din perioada 1945-1989.  

Mass-media prezentă la inaugurarea monumentului „Aripi”: Realitatea TV, Antena 3, Pro TV, 

Kanal D, Antena 1, B1TV, Digi TV, TVR, Portalul Revoluției, Mediafax foto, News.ro, 

Agerpress, Asociația Deținuților, Privesc.EU, Presa militară.  

 Expoziția de fotografie ”Statui Bucureștene din epoca regalității”  

Această expoziție a fost dedicată aniversării celor 150 de ani de la intrarea Regelui Carol I, 

Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, în România, de la întemeierea Dinastiei Regale, precum 

și 135 de ani de la proclamarea Regatului României.  

Participanţii au putut viziona pe toată durata vernisajului proiecția filmului documentar 

intitulat „Statui bucureștene în epoca regalității” care prezintă atât monumentele de for public 

care au rezistat timpului, cât şi operele dispărute, aspectele culturale din perioada regalității, 

organizarea administrativă a Bucureștiului, evenimente istorice etc.  

 Eveniment de inaugurare a monumentului de for public”Alexander Dubcek”  
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În data de 30 August 2016, Primăria Municipiului București, prin Administrația Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic a organizat, în Parcul Sălii Palatului, în Str. Ion Câmpineanu, nr. 30, Sector 

1, inaugurare monumentului de for public „Alexander Dubček” autor Viťo Bojňanský.  

În 2016 s-au aniversat 95 de ani de la naşterea lui Alexander Dubček, personalitate marcantă din 

istoria recentă a Slovaciei, om politic și fost conducător, pentru scurt timp, al Cehoslovaciei 

(1968-1969).  

Personalitățile prezente al eveniment au fost: Primarul General al Municipiului București, 

Doamna Gabriela FIREA, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovacia, E.S. Domnul 

Miroslav LAJČÁK, Ambasadorul Republicii Slovace la București, E.S. Domnul Jan GABOR, 

Ministrul Afacerilor Externe al României, E.S. Domnul Lazăr COMĂNESCU, fostul Președinte 

al României, Domnul Emil CONSTANTINESCU, Președinte interimar al Camerei Deputaților 

Domnul Florin IORDACHE, foștii miniștri de externe Domnul Bogdan AURESCU și Domnul 

Titus CORLĂȚEAN, Președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, Domnul Petru 

FILIP, Secretarul de Stat M.A.P.N, Doamna Otilia SAVA, senatorul P.S.D, Doamna Ecaterina 

ANDRONESCU, Domnul Academician Răzvan THEODORESCU. 

 

 

La eveniment au mai fost prezenți și alți reprezentanți ai Corpului Diplomatic, 

academicieni, sculptori și înalți demnitari români și străini.  

Mass-media prezentă la eveniment: Romania TV, B1, Antena 1 și reprezentanți ai presei 

slovace. Manifestarea a început cu discursuri ale unor personalități, precum: Primarul General al 

Municipiului București, Doamna Gabriela FIREA, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
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Slovacia, Domnul Miroslav LAJČÁK, Ministrul Afacerilor Externe al României, Domnul Lazăr 

COMĂNESCU. 

Participare la ”Festivalul Ambasadelor 2016”  

În perioada 2-4 septembrie 2016, în incinta complexului expoziţional Romexpo s-a desfăşurat 

Festivalul Ambasadelor, eveniment organizat de Asociaţia Escu şi susţinut de Municipiul 

Bucureşti în calitate de partener instituţional.  

Municipiul Bucureşti a fost reprezentat în cadrul evenimentului de Direcţia Cultură, Sport, 

Turism și Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. În cadrul spaţiului pus la 

dispoziţie de către organizatori, ArCub a amplasat un cort în care personalul Direcţiei Cultură, 

Sport, Turism şi al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic au desfăşurat activităţi 

de promovare a Bucureştiului astfel:  

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic a expus 10 panouri care fac parte 

din expoziția de fotografie “Statui Bucureștene în epoca regalităţii” şi a distribuit gratuit 

următoarele materiale: 70 albume “Monumente Bucureștene”, 100 cataloage “Monumente 

Bucureștene”, 300 planșe reprezentative cu monumente de for public, prezentate în catalogul 

expoziției “Statui bucureștene în epoca regalității”. 

 Concursul ”Sculptori pentru Viitor”  

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în parteneriat cu COMBINART/1+1=10, a 

participat activ la evenimentul cultural „NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR” în data de 30 

septembrie 2016, la Combinatul Fondului Plastic, prin organizarea concursului de modelaj 

„Sculptori pentru viitor”. Concursul și-a propus descoperirea, selecția și promovarea tinerelor 

talente.  

 Eveniment ”Rotonda Scriitorilor – Douăsprezece ore pentru cultură”  

În perioada 21-23 octombrie 2016, Primăria Municipiului București, prin Administrația 

Monumentelor și Patrimoniului Turistic, a organizat în Parcul Cișmigiu, zona Foișor, evenimentul 

intitulat ”Rotonda Scriitorilor – Douăsprezece ore pentru cultură”. Evenimentul cultural a fost 

dedicat celor doisprezece scriitori și oameni de cultură români care formează ansamblul 

monumental cu același nume din Parcul Cișmigiu.  

 Participare la Târgul de Turism WTM – Londra  

Primăria Municipiului Bucureşti a fost reprezentată la Târgul de Turism WTM care a avut loc la 

Londra în perioada 7-9 noiembrie 2016, cu stand de prezentare propriu, amenajat de către AMPT 

în incinta complexului expoziţional. În cadrul manifestării care a durat trei zile, eveniment de 

anvergură în industria turismului mondial la care au participat 182 de ţări, 5600 de expozanţi, 
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fiind vizitat de către 50.000 de oficiali, specialişti în turism, jurnalişti, precum şi peste 100.000 de 

vizitatori veniţi din întreaga lume, târgul fiind dedicat exclusiv profesioniştilor din industrie.  

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi-a prezentat modulul de marketing 

turistic “Discover Bucharest!”, campanie de promovare a capitalei ca oraş al turismului cultural, 

prezentând în cadrul manifestării bogata ofertă cultural-artistică şi de divertisment a municipiului 

Bucureşti.  

 Expoziția ”Monumente Animate”  

În perspectiva emisiunilor tv care se vor realiza pe marginea diferitelor manifestări prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri, am propus realizarea unor spoturi video care au atras atenţia publicului 

telespectator sau video-spectator, asupra monumentelor comemorative dedicate Marii Uniri şi 

Marelui Război al Reîntregirii. 

 Participare la Târgul de Turism al României 2016 – Romexpo  

Primăria Municipiului Bucureşti a fost reprezentată la TTR ROMEXPO care a avut loc la 

București în perioada 17-20 noiembrie 2016, cu stand de prezentare propriu, amenajat de către 

AMPT în incinta complexului expoziţional.  

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi-a prezentat modulul de marketing 

turistic “Descoperiți Bucureștiul!”, campanie de promovare a capitalei ca oraş al turismului 

cultural, prezentând în cadrul manifestării bogata ofertă cultural-artistică şi de divertisment a 

Municipiului Bucureşti.  

 Expoziția „Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare”  

Caracterul expoziției s-a dorit a fi unul comemorativ: în 2016, s-au împlinit 100 de ani de la 

intrarea României în Primul Război Mondial (26 august 1916), act care avea să conducă la 

realizarea idealului național – Marea Unire din 1 decembrie 1918. Tot în 2016 s-a comemorat 

Centenarul Luptelor de la Trecători (Oituz, Răzoare, Jiu, Cireșoaia, Ghimeș, Palanca, Bran, 

Predeal).  

 Proiectul ”CoolTOURal București”  

Proiectul “CoolTOURal București”, a avut rolul de a promova capitala ca oraș al turismului 

cultural. Întreg proiectul a urmărit pe de o parte încurajarea și atragerea locuitorilor capitalei, dar 

și a turiștilor către utilizarea mijloacelor de transport în comun, lucru ce ar ajuta la fluidizarea 

traficului în București, iar pe de altă parte descurajarea vandalizării monumentelor de for public, a 

mijloacelor de transport în comun și diminuarea fenomenului ilegal de graffiti.  

 Filmul Marii Uniri  
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Pentru a marca Centenarul Marii Uniri (1918-2018), în contextul mai larg al cunoașterii istoriei 

naționale, regăsită în numeroase monumente de for public aflate în administrarea A.M.P.T. (Arcul 

de Triumf, Carol I, Monumentul Eroilor de Geniu „Leul”, Monumentul Eroilor Aerului, 

Artileriștilor etc.), ne-am propus să achiziționăm un film documentar menit să aducă în atenția 

publicului evenimentele decisive din anii 1917-1918, care au determinat unirea Basarabiei, 

Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat, adică la formarea României Mari.  

 Expoziția ” București... Filmăm!”  

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi-a asumat această provocare, propunând 

organizarea unei expoziţii tematice, cu scopul implicării tuturor iubitorilor de film și fotografie 

(amatori, profesionişti), într-un proiect de descoperire a patrimoniului bucureştean și de 

promovare a acestuia ca destinație turistică de interes cultural.  

 Expoziția „Pagini din istoria Bucureștiului”, din sala Constantin Brâncuși din 

Palatul Parlamentului  

Conceptul a constat în adunarea într-o singură incintă (Sala „Constantin Brâncuși” din cadrul 

Palatului Parlamentului) a 4 expoziții itinerante organizate de către A.M.P.T. pe parcursul anului 

2016, după cum urmează: expoziția „Statui bucureștene în perioada Regalității” expoziția 

„Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare, expoziția de fotografie „Prin Bucureștiul 

Meu şi expoziția „București… Filmăm!” 

 

5.4 ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE BUCUREȘTI 

 

Instituția are în subordine două crematorii “Cenușa” și “Vitan-Bârzești” și cincisprezece 

cimitire.  

Cimitirele municipalității se împart în patru categorii:  

- categoria I: cimitirul Bellu, 

- categoria a II-a: cimitirul Ghencea, cimitirul Sfânta Vineri, Reînvierea(Colentina), 

cimitirulTudor Vladimirescu,  cimitirul Izvorul Nou, cimitirul Iancu Nou, 

- categoria a III-a: cimitirul Bucureştii Noi, cimitirul Dămăroaia, cimitirul Metalurgiei,  

- categoria a IV-a: cimitirul Domneşti, cimitirul Berceni II, cimitirul Pantelimon II 

cimitirul Străuleşti II, cimitirul Vest.  

Singurul crematoriu funcțíonal din București este Crematoriul “Vitan-Bârzești”.  
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 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane asigură întreținerea următoarelor 

Cimitire de Onoare cu regim special: Cimitirul Eroilor Sovietici din Șos Pipera, Cimitirul 

Eroilor germani “ProPatria” și Cimitirul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989. 

La solicitarea cetăţenilor au fost atribuite 834 locuri pentru înhumare (7 ani), 192 locuri de 

veci, 23 locuri de veci beneficiarilor Legii 189/2000, 5 locuri de veci beneficiarilor 

Legii118/1990, iar la solicitarea instituţiilor publice specializate 356 locuri de înhumare pentru 

cazuri sociale.  

“Planul strategic de comunicare la nivelul ACCU” a fost respectat și în cursul anului 2016, 

accesul rapid la informații, fiind asigurat cetățenilor prin intermediul liniei TelVerde, a liniilor 

telefonice Telecom, cât și prin prezentarea informațiilor de interes public prin intermediul site-

ului www.accu.ro  

Prin aderarea la A.S.C.E. s-a realizat promovarea entității muzeale Bellu ca punct de reper 

semnificativ pe Harta Obiectivelor Cultural-turistice Europene, alături de alte 83 asemenea 

aşezăminte răspândite din Spania până în Cehia şi Polonia, din Suedia până în Italia.  

Asociaţia Cimitirelor Semnificative din Europa (A.S.C.E.) a fost fondată în Bologna în 

anul 2001, de către reprezentanții a nouă oraşe europene. În prezent asociaţia numără 118 

membrii din 98 de oraşe din 22 de ţări.  

Printre valorile pe care A.S.C.E. şi le asumă cele mai importante pentru instituția noastră 

sunt: promovarea cimitirelor europene ca parte fundamentală a patrimoniului uman; cooperarea la 

protecţia şi restaurarea monumentelor, continuând procesul de conştientizare în rândul cetăţenilor 

europeni şi a instituţiilor europene cu privire la importanţa cimitirelor semnificative;împărtăşirea 

experienţelor şi bunelor practici;captarea interesului mass-media. 

Conform Regulamentului de Funcționare, cât și în calitatea sa de membru în Asociaţia 

Cimitirelor Semnificative din Europa (A.S.C.E.), Administrația Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane a organizat în cursul anului 2016  proiecte cu ocazia: 

Noaptea Muzeelor este un eveniment anual cultural patronat de Consiliul Europei, 

de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), prin care numeroase muzee, în 

parteneriat cu diverse alte instituții de cultură, își deschid  porțile simultan, până târziu în noapte.  

Datorită valorii inestimabile pe care o reprezintă pentru bucureșteni, Cimitirul Bellu este 

singurul cimitir acceptat în cadrul acestui eveniment având titulatura de entitate muzeală.   

Ediţia din anul 2016 a Nopţii muzeelor a avut ca temă “Adam şi Eva în Grădina Baronului 

Bellu”. Evenimentul a debutat cu ghidajele gratuite atât de solicitate de publicul bucureştean. 

http://www.accu.ro/
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Monumente impozante şi statui grandioase au aşteptat în liniştea grădinii baronului Bellu 

admiraţia publicului. 

             

 

 

Muzica interpretată de cvartetul Chromatic, tenorul Liviu Indricău, mezzo-soprana Andreea 

Iftimescu şi pianista liana Mareş- angajaţi ai Opereri Române, au însoţit vizitatorii pe aleile 

încarcate de istorie a grădinii baronului Bellu, într-o celebrare a culturii şi a frumosului, a 

împletirii artelor. 

 

În cadrul ediției din data de 21 mai 2016 bucureștenii au putut urmări în premieră în cadrul 

unui cimitir piesa de teatru “Jurnalul lui Adam şi al Evei” pusă în scenă de actorii Dana Rogoz şi 

Dan Rădulescu, în regia lui Eugen Gyemant.  
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Dacă în anul 2014 entitatea muzeală Bellu s-a bucurat de prezența a peste 20.000 de 

bucureșteni, evenimentul de anul acesta intitulat general “Adam şi Eva în grădina baronului 

Bellu” a reușit să adune un număr record de 25.000 de vizitatori fapt care a plasat cimitirul 

Bellu pe primul loc în topul instituțiilor participante.  

 

Ca în fiecare an, în luna noiembrie 

2016 au fost depuse coroane de 

flori la Parcela Eroilor Francezi din 

Cimitirul Bellu și la Parcela Eroilor 

Germani din Cimitirul Eroilor Pro 

Patria. 
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În luna decembrie 2016 au fost asigurate cu personalul clerial al instituţiei comemorările eroilor 

martiri ai revoluţiei din decembrie 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ADMINISTRAŢIA 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

Administraţia Grădina Zoologică, în anul 2016 s-a implicat activ în diversificarea colecţiei 

de animale atât prin reproducere cât şi prin achiziţia şi efectuarea procedurilor de transfer de la 

alte grădini zoologice.  

Administraţia Grădina Zoologică s-a implicat în anul 2016 în programe universitare pentru 

studenţii anului VI Master din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti: Curs şi 

Lucrări practice disciplina Managementul bolilor animalelor din grădinile zoologice şi 

rezervaţiile natur alese preda in cadrul A.G.Z. în cadrul altor programelor desfăşurate s-a implicat 

prin personalul angajat în supravegherea şi coordonarea studenţiilor din cadrul Facultăţii de 

Medicină Veterinară şi a Facultăţii de Zootehnie, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Bucureşti, pe perioada efectuării stagiilor de practică în vederea elaborării 

lucrărilor de licenţă. Implicare în proiectele desfăşurate pentru realizarea unor lucrări ştiinţifice 

aferente disciplinelor „Anatomia comparată a animalelor domestice" şi „Semiologie" din cadrul 

Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti: Contributions to the study of the skull 



223 

 

morphology of the carpathian lynx (Lynx lynx ssp carpathicus). Investigaţii paraclinice pentru 

stabilirea diagnosticului de certitudine în cazul unui leopard de Amur (Panthera par dus) cu 

formaţiune neoplazică proliferativă la nivelul ochiului drept - adenocarcinom de glande 

lacrimale accesorii şi embolii cu celule tumorale şi metastaze limfonodale — studiu de caz. 

Metabolic and infectious disease in two horned vipers: which came flrst?  

Printre programele educative-universitare, desfăşurate în cursul anului 2016 identificăm 

următoarele: colaborarea cu Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti pentru disciplina 

„Urgenţe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervaţii şi grădini zoologice", 

colaborarea cu Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti pentru disciplina „Bunăstarea şi 

protecţia animalelor", colaborarea cu Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Medicină 

Veterinară, în vederea susţinerii stagiului de practică al studenţilor, colaborare cu Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti în vederea realizării Planului 

Strategic de Măsuri „Programul cifric al Acţiunilor de Supraveghere pentru anul 2016 al 

Administraţiei Grădina Zoologică", colaborarea cu Federaţia Grădinilor Zoologice şi Acvariilor 

din România în susţinerea acţiunilor întreprinse de către Administraţia Grădina Zoologică s-a 

realizat prin Biroul Veterinar.  

Principalele evenimente şi programe educative organizate de către Administraţia Grădina 

Zoologică au fost următoarele:  

 ZIUA PĂSĂRILOR: 1 aprilie 2016 ; 

 SĂPTĂMÂNA ALTFEL!" 18 - 22 aprilie 2016 ;  

 ZIUA MONDIALĂ A BROAŞTELOR ŢESTOASE -23 mai ;  

 ZIUA ŞARPELUI - 16 iunie 2016.   

 11 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI - l IUNIE Evenimentul a fost 

organizat de Administraţia Grădina Zoologică Bucureşti împreună cu PMB - Direcţia 

de Mediu. Evenimentul a fost mediatizat la postul de televiziune B l . Tot cu această 

ocazie s-a celebrat şi Ziua Mondială a Mediului (5 iunie).  

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A GRĂDINILOR ZOOLOGICE ŞI PARCURILOR -9 

august 2016. Evenimentul a fost organizat împreună cu Primăria Municipiului 

Bucureşti - Direcţia de Mediu. Activităţile desfăşurate cu ocazia acestui aveniment au 

constat în atelier de creaţie.  

 ZIUA MONDIALĂ A LEULUI - 10 august 2016.  

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ANIMALELOR - l octombrie 2016 Evenimentul a fost 

organizat împreună cu Râma Oii şi reprezentanţii de la Şcoala Olga Gudynn, fiind 
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desfăşurate activităţi educative. Evenimentul a fost mediatizat de către postul de 

televiziune Pro TV şi de postul de radio Itsy Bitsy.  

 ZIUA INTENAŢIONALĂ A LEMURIENILOR - 31 octombrie 2016 ;  

  Activităţi educative desfăşurate în colaborare cu instituţii şcolare : Şcoala gimnalizială 

126 şi  Şcoala Primară nr. 1 din Negoieşti.  

O preocupare constantă a reprezentanţilor Administraţiei Grădina Zoologică este de 

înlăturare şi de reducere pe cât posibil a stresului animelelor prin efectuarea reparaţiilor şi 

reamenajarilor necesare, inclusiv prin includerea unor elemente componente "environmental 

enrichment" care să permită animalelor să îşi consume energia, să se odihnească, să se 

ascundă, să se manifeste cât mai natural. Toate reparaţiile şi reamanajările au fost realizate cu 

respectarea cerinţelor obligatorii impuse la nivel naţional şi european conform prevederilor 

legale aplicabile.  

Principalele obiective ale Administraţiei Grădina Zoologică care au stat la baza activităţii 

desfăşurate au fost reprezentate de asigurarea celor mai bune condiţii pentru animale, de 

întreprinderea acţiunilor specifice pentru diversificarea colecţiei de animale, precum şi de 

adoptarea şi implementarea tuturor măsurilor care se impun pentru siguranţa şi sănătatea 

animalelor. De asemenea, Administraţia Grădina Zoologică s-a asigurat în permanenţă de 

siguranţa vizitatorilor, dar şi a personalului angajat prin desfăşurarea activităţilor specifice de 

securitate şi sănătate în muncă. Programele educative iniţiate şi coordonate de către 

Administraţia Grădina Zoologică demonstrează implicarea continuă în procesul de informare 

şi conştientizare a publicului privind necesitatea ocrotirii animalelor şi a mediului 

înconjurător.  
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CAPITOLUL 6 

 

PROTOCOL, EVENIMENTE CULTURALE ŞI PROMOVAREA BUCUREŞTIULUI 

 

6.1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – Direcţia Afaceri Externe şi Protocol 

 Vizite bilaterale 

Pe parcursul anului 2016, Primăria Municipiului Bucureşti prin Serviciul Reprezentare 

Externă din cadrul Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol a organizat următoarele vizite bilaterale 

ale unor delegații conduse de către Primarul General al Municipiului București:  

- Amsterdam, Olanda - Întâlnirea primarilor din capitalele statelor membre ale  

Uniunii Europeană ; 

- Bruxelles, Belgia – Vizită la diverse instituții ale Comisiei Europene, precum vizita la 

Comisarul European pentru Dezvoltare Regională ; 

- Viena, Austria – Vizită bilaterală ; 

- Tel-Aviv și Ierusalim, Israel-  Vizită bilaterală .  

 

Proiecte europene: În luna aprilie, un reprezentant al Municipalității București a participat la 

evenimentul de deschidere al Proiectului „SPUR: Către o noua creștere pentru construirea 

democrației UE”, implementat de către Municipalitatea Nea Smyrni, din Atena cu sprijinul 

„Programului Europa pentru Cetățeni” dezvoltat de către Uniunea Europeană. Participarea la 

evenimentul de deschidere a proiectului „SPUR Către o nouă creștere pentru construirea 

democrației UE” a reprezentat o oportunitate extraordinară de a realiza schimburi de experiență în 

ceea ce privește domeniile voluntariatului și participării civice. De asemenea, cu acest prilej am 

avut ocazia de a observa că Bucureștiul (România) și Regiunea Pazardzhik (Bulgaria), respectiv 

Municipalitatea Nea Smyrni (Grecia) și Municipalitatea Lakatamia (Cipru)  au experiențe și 

mentalități comune,  experiențe din care putem învăța. Mai mult, prezența la acest eveniment a 

oferit șansa de a afla mai multe despre Programul Cetățeni pentru Europa dezvoltat de către 

Uniunea Europeană. Programul Europa pentru Cetățeni este un program comunitar derulat de 

Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care își propune să 

promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe 

unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului 

intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și 

înțelegerea reciprocă. Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor 
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europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în 

vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar. În luna septembrie, un reprezentant 

al Municipalității București a participat la seminarul „Orașe și alimentație” de la Cracovia, 

Polonia,  din perioada 21-22 septembrie 2016, organizat sub egida Parteneriatului European de 

Inovare pentru Productivitate și Durabilitate Agricolă  (EIP-AGRI) dezvoltat de către Directoratul 

General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.  

În cadrul acestui program a fost identificat  un subprogram denumit „Sprijin pentru 

cooperarea orizontală și verticală între actorii lanțului de aprovizionare în sectorul agricol și 

pomicol” – Submăsura 16.4. Obiectivul acestei submăsuri este acela de a promova cooperarea 

între actorii locali în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul „lanțurilor 

scurte de aprovizionare”. Astfel, poate fi dezvoltat un proiect care poate fi multiplicat și care să 

conțină minim 3 actori, respectiv:  Municipiul București (PMB și CGMB), Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București, având ca beneficiari direcți cantinele sociale din 

sectoarele 1-6, fermieri sau grup de producători de legume/fructe din București precum S.C. 

Berser S.A. - Drumul Binelui, nr.6, sector 4, Bucuresti. şi S.C. Leader International S.A. Pipera, 

Şos. Pipera nr. 79, sector 1, identificate cu sprijinul Direcției pentru Agricultură a Municipiului 

București în sectorul 4 și Cartierul Pipera și /sau alte sere din zona Ilfov,  condiția fiind ca distanța 

dintre aceștia și beneficiar să fie mai mică de 50 de km.  

Condițiile minime pentru acordarea sprijinului nerambursabil (100.000 Euro) sunt ca acești 

actori să încheie un acord de parteneriat și să prezinte un concept de marketing sau o descriere a 

activității de promovare propuse. 

În cadrul parteneriatului Municipiul București poate fi liderul de proiect. Reprezentantul legal 

al liderului de parteneriat este angajat acestuia cu contract de muncă pe o perioadă cel puțin egală 

cu perioada de derulare a proiectului și poate fi remunerat din valoare nerambursabilă a finanțării. 

 Cooperare/promovare internațională 

Primăria Municipiului Bucureşti prin Serviciul Reprezentare Externă al Direcţiei Afaceri 

Externe şi Protocol a promovat activitățile de cooperare internațională:  

- prin întocmirea formalităților pentru semnarea Declarației primarilor capitalelor europene  - 

Agenda urbană UE și criza refugiaților, 21 aprilie 2016, Amsterdam; 

În perioada 01-03 februarie, o delegație de 6 persoane reprezentând orașul Paris a efectuat o 

vizită tehnică la București.  Scopul vizitei a fost acela de a efectua o serie de schimburi de 

experiență în domeniul dezvoltării urbane și în domeniul asistenței sociale prin organizarea unor 

ateliere la care au participat toți factorii de interes.  
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În perioada 7-8 aprilie, Direcția Afaceri Externe și Protocol a acordat sprijin logistic Direcției 

Integrare Străini și Diversitate în vederea organizării la București a primului curs de competenţe 

culturale pe problematica diversității și integrării străinilor în cadrul  Programului Orașe 

Interculturale dezvoltat de către Consiliul Europei. 

 Activități curente 

În anul 2016, Serviciul Reprezentare Externă a întocmit formalitățile pentru 24 de deplasări în 

străinătate. 

Serviciul Reprezentare Externă a întocmit formalitățile privind plata cotizațiilor  rezultate din 

calitatea de membru pentru toate organizațiile/asociațiile internaționale a căror membru 

Municipalitate București este:  

 Metropolis (Asociația Marilor Metropole); 

  AIMF (Asociația Internațională a Primarilor Francofoni); 

  UCUE (Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană); 

  Energie Cites (Asociația Internațională a Autorităților Locale privind Tranziția în 

Domeniul Energiei); 

  WeGO (Organizația mondială a orașelor și administrațiilor locale în domeniul 

guvernării electronice). 

 Vizite la Primăria Municipiului Bucureşti: 

În decursul anului 2016, Serviciul Reprezentare Internă a organizat primirea la Primăria 

Municipiului Bucureşti a:  

- 5 misiuni economice străine precum vizita dlui Huub DRABBE, Consilier Economic, 

Ambasada Olandei la București, vizita China Poly Group Corporation din Beijing, etc.; 

- 12 de întrevederi cu reprezentanți ai Corpului Diplomatic prezent la București printre care: 

vizita E.S. Dlui Kisaburo ISHII, Ambasadorul Japoniei în România, vizita E.S. Dna Stella 

RONNER-GRUBACIC, Ambasadorul Olandei la București, vizita E.S. Dlui Ján GÁBOR, 

Ambasadorul Slovaciei în România, vizita Dlui Valery MROCHEK, Însărcinat cu Afaceri a.i. – 

Ambasada Republici Belarus la București, vizita E.S. Dlui Oleg MALGINOV, Ambasadorul 

Federației Ruse la București, etc.; 

-  4 vizite ale unor delegații din străinătate: 

1.  Vizita unei delegații din Varșovia  în cadrul Proiectului CREATE – 20 ianuarie 2016; 

2.  Vizita unei delegații din Beijing în domeniul educației 26 septembrie 2016; 

3. Vizita unei delegații reprezentând Uniunea Municipiilor din Anatolia Centrală – 30 septembrie 

2016; 
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4.   Vizita unei delegații de la Primăria din Copenhaga în cadrul Proiectului CREATE – 02 

noiembrie 2016. 

 Ceremonii/evenimente 

Serviciul Reprezentare Internă a acordat sprijin logistic în vederea organizării următoarelor 

evenimente culturale:  

 Organizarea Ceremoniilor de acordare de stele pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului 

pentru actorii: Florina Cercel, Adela Mărculescu, Rodica Popescu Bitănescu (5 martie 2016), 

Dem Rădulescu, George Constantin, Ștefan Bănica și Dinu Manolache (27 martie 2016); 

 Acordarea de sprijin logistic în vederea unei bune organizări a următoarelor ceremonii: 

- Inaugurarea Monumentului „Aripi” dedicat rezistentei anticomuniste în data de 30 mai 

2016; 

- Dezvelirea bustului „Alexander Dubcek” pe data de 30 august 2016; 

- Inaugurarea Pieței memoriale „Elie Wiesel” în data de 10 octombrie 2016. 

 Organizarea participării și/sau participarea efectivă la ceremonii militare și religioase 

precum:  

- Aniversarea Pogromului Evreiesc – 21 ianuarie; 

- Aniversarea Unirii Principatelor – 24 ianuarie; 

- Ziua Victoriei – 9 mai; 

- Ziua Imnului,  – 26 iunie; 

- Ziua Eroilor Aerului - 19 iulie; 

- Ziua Drapelului - 29 iulie; 

- Ziua Eroilor Sanitari – 21 august; 

- Ziua Holocaustului – 10 octombrie; 

- Ziua Armatei Române – 25 octombrie; 

- Ziua Națională -1 decembrie. 

 Acordarea de sprijin logistic în vederea bunei organizări a unor evenimente precum :  

Ceremonia de învestire a Primarului General (23 iunie 2016), Concertul de Crăciun (05 decembrie 

2016). 

 

6.2 DIRECŢIA CULTURĂ, SPORT, TURISM 

Primăria Municipiului Bucureşti prin DIRECŢIA CULTURĂ, SPORT, TURISM, Serviciul 

Cultură coordonează activitatea a 21 instituţii publice de cultură de interes local ale municipiului 

Bucureşti (denumite în continuare IPCIL) – 14 instituţii de spectacole, 2 muzee, 1 bibliotecă, 4 

aşezăminte culturale/ instituţii care furnizează servicii de educaţie permanentă.  
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Activităţile desfăşurate în perioada de raportare au fost: 

 Realizat în 2016: A fost aprobată H.C.G.M.B. nr. 131/26.05.2016 privind aprobarea 

demarării procesului de elaborare a STRATEGIEI CULTURALE A MUNICIPIULUI. 

BUCUREŞTI 2017-2027. La elaborarea Strategiei vor participa instituţiile publice de cultură de 

interes local şi va fi realizată şi consultarea sectorului cultural independent. 

 În paralel, în baza HCGMB nr. 40/2014 pentru aprobarea depunerii candidaturii 

Municipiului Bucureşti în vederea obţinerii titlului de Capitală Europeană în anul 2021, a fost 

aprobată o Strategie Culturală cu această destinaţie, prin H.C.G.M.B. nr. 152/2016. 

 

ÎNFIINŢAREA DE NOI INSTITUŢII PUBLICE DE CULTURĂ DE INTERES LOCAL 

ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (IPCIL) 

 Realizat în 2016: au fost înfiinţate TEATRUL STELA POPESCU şi 

TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI, două noi instituţii municipale de cultură: 

 

- HCGMB NR. 89/28.04.2016 privind înfiinţarea  TEATRULUI STELA POPESCU  

 Ţinând cont de necesitatea dezvoltării continue a ofertei culturale a Municipiului 

Bucureşti, a promovării şi sprijinirii creaţiei coregrafice şi muzicale româneşti şi universale şi 

deoarece există un mare interes pentru musical-ul modern, pentru dansul contemporan, pentru 

dansurile şi cântecele populare autentice, pentru  prelucrările coregrafice ale unor hit-uri din 

muzica pop sau din folclorul autentic, a fost aprobată propunerea de înfiinţare a TEATRULUI 

STELA POPESCU. Instituţia este organizată ca instituţie publică de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti,  cu personalitate juridică, persoană juridică de drept public şi se va 

finanţa parţial de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

 

- HCGMB NR. 229/21.09.2016 privind aprobarea înfiinţării 

TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMÂNI ca instituţie publică de cultură de interes 

local al municipiului Bucureşti 

 Teatrul Dramaturgilor Români va avea ca scop punerea în scenă a unor texte aparţinând 

dramaturgilor contemporani - fie că e vorba de autori consacraţi sau de tineri aflaţi la primele 

piese. De asemenea, vor fi incluse în repertoriu şi unele piese valoroase ale unor dramaturgi 

afirmaţi epoca postbelică. Va fi - cel puţin în prima fază - un teatru de proiect, urmând ca 

ulterior să poată fi luată decizia transformării în teatru de repertoriu. 
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- HCGMB NR. 405/21.12.2016 privind aprobarea înfiinţării 

TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMÂNI şi aprobarea numărului total de posturi, 

organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

ASIGURAREA SPRIJINULUI PENTRU PRIMĂRIILE DE SECTOR ÎN VEDEREA 

ÎNFIINŢĂRII DE CENTRE CULTURALE ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE 

BUCUREŞTI 

 Realizat 2016: A fost aprobată HCGMB nr. 348/15.11.2016 privind înfiinţarea Centrului 

Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" al Sectorului 5, Bucureşti. 

 A fost aprobată HCGMB nr. 373/24.11.2016 privind înfiinţarea Centrului Cultural al 

Sectorului 1 Bucureşti. 

COMISIA PENTRU REALIZAREA CENTENARULUI MARII UNIRI ÎN MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

 Realizat în 2016: Asigurare secretariat pentru Comisia pentru realizarea Centenarului 

Marii Uniri în Municipiul Bucureşti, în baza prevederilor D.P.G. nr. 1653/11.11.2016. In 

perioada 01 decembrie 2016 – 24 ianuarie 2019, Comisia va propune scopurile, obiectivele şi 

resursele şi va monitoriza şi evalua utilizarea acestora pentru realizarea evenimentelor şi a 

celorlalte activităţi consacrate Centenarului de/ sau în Municipiul Bucureşti, raportând Primarului 

General, la iniţiativa Preşedintelui Comisiei. Cheltuielile aferente organizării şi derulării acţiunilor 

dedicate Centenarului Marii Uniri în Municipiul Bucureşti vor fi prevăzute distinct în bugetele 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, după avizarea lor de 

către Comisie în vederea aprobării de către Primarul General.   

 Prin Hotărârea Guvernului României nr. 465/2016, la nivelul Cancelariei Primului 

Ministru a fost instituit Departamentul Centenar, al cărui obiectiv este coordonarea la nivel 

naţional a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de 

aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial. 

 În anul 2016 au avut loc 2 de şedinţe ale Comisiei menţionate anterior. 

  

TEATRUL DE COMEDIE 

În acord cu temele strategice majore identificate prin Strategia culturală a municipiului 

București 2016 – 2026, misiunea Teatrului de Comedie, vizează, în  principal satisfacerea 

nevolilor culturale ale comunității, prin realizarea unor producții de un înalt nivel artistic. 
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Teatrul de Comedie își propune, de asemenea,  asigurarea accesului unui număr cât mai 

mare de spectatori, din toate zonele Bucureștiului, la proiectele culturale derulate, precum și 

conectarea la oferta culturală a orașului. 

În anul 2016  au fost realizate 7 spectacole noi, din care 6 au avut premiera în cursul 

anului și au intrat în pregătire  alte 2 spectacole care vor avea premiera  în trimestrul I al anului 

2017. Totalul reprezentațiilor cu spectacole în cele 3 săli ale Teatrului de Comedie a fost de 261, 

iar numărul spectatatorilor înregistrația a fost de 47.935. 

În luna mai 2016  s-a desfășurat cea de-a 14-a ediție a Festivului Comediei Românești  

”festCO 2015”, iar în luna decembrie a fost pregătit evenimentul ”Ziua Teatrului – 56 ani”, cu 

ocazia împlinirii a 56 de ani de la înființarea Teatrului de Comedie, eveniment care s-a desfășurat 

în data de 5 ianuarie 2017.  

Premierele realizate în anul 2016 au fost următoarele: 

 Îmblânzirea scorpiei, spectacol muzical după William Shakespeare, regia Gelu Colceag; 

 Suflete moarte, dramatizare de Mihail Bulgakov după N.V.Gogol, regia Vlad Cristache; 

 Jocul de-a vacanța, adaptare după Mihail Sebastian, regia Dragoș Alexandru Mușoiu; 

  Nina sau despre fragilitatea pescrușilor împăiați de Matei Vișniec, regia Alexandru 

Maftei; 

  DUR, de George F. Walker, regia Vlad Massaci; 

 Emancipare de Radu Iacoban, regia  Radu Iacoban; 

 Artificii de Irina Dobriță, regia Elena Morar. 

Festivalul Comediei Românești  ”festCO 2016” ,  desfășurat în perioada 21 – 29 mai 2016 

în sălile Teatrului de Comedie București, în zona Centrului Vechi al Capitalei, în Parcul 

”Alexandru Ioan Cuza” și în Parcul Copiilor a devenit deja un eveniment cultural emblematic 

pentru București și nu numai.  

Pe lângă premierele lansate, Teatrul de Comedie şi-a îmbogăţit oferta repertorială prin 

găzduiri periodice ale altor spectacole, cum ar fi: Familie de artiști, Teatrul Nottara, Mult zgomot 

pentru nimic, Teatrul Nottara, Backstage men 6 – spectacol aniversar de improvizație, Eveniment 

caritabil organizat de Fundația Mereu aproape, Despre amor, omor și umor, DADAnonNON, 

Teatrul Nottara, Festivalul de teatru pentru liceeni Jos Pălăria, Fără frică, Teatrul Ion Creangă, 

De-a Micul Prinț, Teatrul Ion Creangă, Zbor prin povești, Teatrul ”Ion Creangă”,  Frumoasa din 

pădurea adormită, Teatrul ”Ion Creangă”, Băiatul din Brooklyn, Teatrul Evreiesc, Zbor prin 

povești, Pinguinii melomani, Teatrul ”Ion Creangă”,  A XII-a noapte, Teatrul ”Ion Creangă”. 

În anul 2016, Teatrul de Comedie a prezentat unele dintre spectacolele sale  în alte săli din 

București, precum și în alte orașe din țară: 
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Data SPECTACOLUL ORAȘUL 

10 mai  
DIRECTORUL EXECUTIV 

Festivalul Internațional de 

Teatru Nou, Arad 

11 mai 
LA PULCE 

Festivalul de teatru de la 

Caracal 

25 

sept. 
JOCUL DE-A VACANȚA 

Festivalul ”Zile şi nopţi de 

teatru la Brăila” 

28 

sept. EMANCIPARE 

Festivalul de teatru pt 

Adolescenți TEEN-FEST, 

Teatrul Excelsior, București 

25 oct. EMANCIPARE Festivalul Comedy Cluj, Cluj 

 

27,28 oct. 
LA PULCE 

Festivalul Național de Teatru, 

București 

1 nov. 
O SCRISOARE PIERDUTĂ 

Festivalul ”Bucureștii lui 

Caragiale” 

2 nov. 
LA PULCE 

Festivalul de Teatru ”Toma 

Caragiu”, Ploiești 

5 nov. 
EMANCIPARE 

Festivalul de Teatru Pledez 

pentru tine(ri), Piatra Neamț 

Pentru o mai bună promovare a spectacolelor instituţiei dar şi pentru a creşte vizibilitatea 

Teatrului de Comedie au fost încheiate noi parteneriate media și prelungite cele existente cu: Art 

Act Magazin, publicaţie online de cultură, România București, Radio Romania Cultural, Yorick, 

www.port.ro, www.orasulvechi.ro, Ziarul Metropolis, România Liberă, Academia Cațavencu, 

Blitz TV, Burda ( Ioana, Femeia, Femeia de Azi, Beau Monde Style), Phoenix Media, Urban.ro, 

Iqool.ro. 

Parteneriatele  cu alte organizații/ instituții au fost : 

Instituţie/ 

Organizaţie 

Tipul de 

colaborar

e 

Proiect Data Efecte 

Primăria 

Municipiului 

București 

parteneriat Şcoala Altfel 8 aprilie - George Mihăiţă a fost gazda 

elevilor de la Şcoala Generală nr. 

88 şi Şcoala Generală nr. 17 

http://www.port.ro/
http://www.orasulvechi.ro/
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 - familiarizarea publicului foarte 

tânăr cu brandul Teatrului de 

Comedie 

- promovarea imaginii teatrului 

în rândul publicului foarte tânăr 

UNITER parteneriat Artiștii pentru 

artiști 

20 martie Încasările spectacolului ”În plină 

glorie!” au fost donate. 

 

De asemenea, au fost întreprinse următoarele acțiuni de promovare și comunicare: 

 

PROMOVARE   

Acțiuni Indoor - Caiete program 

- Afișarea programului la sediu 

- Afișe la casa de bilete 

- Editarea Catalogului Comedia Remix – o 

reamintire a primilor ani ai Teatrului de 

Comedie, prezentate  într-o manieră modernă  

Acțiuni Outdoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mesh-uri pe clădire pentru fiecare spectacol 

din repertoriu 

- Panouri stradale cu spectacolele din 

repertoriu, sigla Teatrului sau festCO (după 

caz) 

- Bannere festCO în Centrul Vechi  

- Flyere cu programul festCO 

- prismă de mari dimensiuni amplasată în fața 

Teatrului cu ocazia premierelor sau a 

Festivalului Comediei Românești - festCO 

Acțiuni cu ocazia Festivalului 

Comediei Românești - festCO 

- mascote care anunță în Centrul Vechi 

începerea festCO 

- animaţie stradală care are loc în fiecare an la 

deschiderea festCO 
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- materiale promoționale branduite cu logo-ul 

festCO – (umbrele, brelocuri, căni, pungi, 

omuleți anti-stres,etc) 

       - balon de mari dimensiuni cu sigla                                                                

Teatrului de Comedie amplasat la Universitate 

pentru a crește brand awerness-ul dar și pentru 

generarea de buzz    

COMUNICARE  

1. Mass media   

Presă scrisă şi  presă online - Emiterea comunicatelor de presă la fiecare 

eveniment 

- Interviuri acordate de actorii Teatrului în 

diferite publicații (Adevărul, Jurnalul 

Național, Teatrul Azi, Yorick, Pro TV 

Magazin,  etc) 

- Apariții în publicațiile de specialitate (Teatrul 

Azi, Scena, Yorick, Dilema Veche, Revista 

22, Cultura, Contemporanul, Luceafărul, Art 

Act Magazin) 

- Premierele teatrului au apărut și în publicații 

care se adresează aceluiași grup țintă ca 

instituția (Adevărul, Jurnalul Național, 

Cotidianul, Ziarul financiar, Cronica 

Română, Muze și arme, Viața 

medicală,Forbes Life, The One etc) 

- Apariții în presa locală cu ocazia turneelor 

desfășurate în provincie 

Radio - difuzarea de  interviuri, reportaje sau spoturi 

audio pe diferite posturi de radio cu audienţă 

locală şi naţională (Radio România 

Actualităţi, Radio România Cultural, Radio 

România Bucureşti) 

TV - reportaje, transmisiuni în direct de la 
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premiere şi alte evenimente 

- prezentarea evenimentelor în programe TV 

de largă audienţă: emisiuni matinale, jurnale 

de ştiri şi jurnale culturale pe posturile TV 

- interviuri cu personalități artistice din Teatrul 

de Comedie, prezentate în emisiuni de știri 

sau emisiuni culturale 

- prezența managerului George Mihăiţă în 

emisiuni TV în care a promovat activitatea 

teatrului 

2. Online - newsletter -se trimite o dată pe săptămână 

unui număr de peste 20.000 de abonaţi 

- afişarea săptămânală a programului pe site-ul 

teatrului www.comedie.ro 

- existența unui cont de facebook al Teatrului 

de Comedie cu peste 18.000 de abonaţi 

- publicarea pe canalul youtube şi pe contul de 

facebook al Teatrului a fragmentelor video 

din spectacolele sau evenimentele Teatrului 

- apariția cronicilor  privind spectacolele și 

evenimentele culturale organizate de Teatrul 

de Comedie pe blogurile de specialitate 

- reluarea programului săptămânal al Teatrului 

pe site-ul www.orasulvechi.ro, www.port.ro,  

www.7seri.ro și alte portale de petrecere a 

timpului liber 

3. Digital Signage - Parteneriat cu Blitz TV (2013 – 2016) care 

constă în difuzarea de spoturi video cu 

spectacolele Teatrului, pe reţeaua de 

televizoare din staţiile de metrou 

- Parteneriat cu Phoenix Media care constă în 

difuzarea de spoturi video în rețeaua de 

plasme din Centrul Vechi (în perioada festCO 

http://www.orasulvechi.ro/
http://www.7seri.ro/
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2016) 

 

 

 

TEATRUL DE REVISTĂ ,,CONSTANTIN TĂNASE” BUCUREŞTI 

Proiecte derulate în anul 2016 cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti au fost : 

 FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL de INTERPRETARE de MUZICĂ 

UŞOARĂ „AURELIAN ANDREESCU”, ediţia a X-a (octombrie – noiembrie 2016) ; 

 Turneul Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” în Spania (22 – 31 octombrie 2016) 

cu spectacolul “OLÉ, TĂNASE” în cadrul Programului “Români pentru Români”, 

proiect de mare succes iniţiat şi demarat împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti în 

anul 2007.  

 

 

 

 STAGIUNEA ESTIVALĂ permanentă la Teatrul de Vară HERĂSTRĂU al 

Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”  – “HAI, ZÂMBEŞTE!” – spectacol 

premieră. 
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 Proiectul VEDETE ale MUZICII UŞOARE ROMÂNEŞTI revin pe scena Sălii 

SAVOY a Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” 

  La fiecare reprezentaţie săptămânală a spectacolului “GLUME PE PORTATIV” – Dacă 

e joi, e concert la Savoy au fost invitaţi interpreţi îndrăgiţi, demni reprezentanţi ai muzicii uşoare 

româneşti: CORINA CHIRIAC, GABRIEL DOROBANŢU, MIRABELA DAUER, STELA 

ENACHE, ALEXANDRU JULA, LUMINIŢA ANGHEL, SILVIA DUMITRESCU, 

ANASTASIA LAZARIUC, ANCA ŢURCAŞIU, DORIN ANASTASIU, ALINA MAVRODIN, 

CRISTIAN POPESCU, NATALIA GUBERNA, MARINA FLOREA, SERGIU CIOIU, 

GEORGE CABAN ş,a. m.d. 
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  Pe lângă aceste proiecte derulate de Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, menţionăm faptul că în anul 2016 s-au jucat la Sala SAVOY 

următoarele producţii: “APLAUZE, APLAUZE”, “PIEI, DRACE!”, “VIVAT REVISTA!”, 

“STELA de la TĂNASE”, “AER BUN! DE SAVOY!”, “SOSESC DESEARĂ”, “GONG! ŞI 

DE LA CAPĂT”, “GLUME PE PORTATIV”. 

 

Teatrul NOTTARA  

Anul 2016 a fost, pentru Teatrul Nottara, unul al încercărilor și al nesperatelor reușite, al 

confruntărilor și al unor neașteptate realizări. Anul 2016 a însemnat, pentru Teatrul Nottara, 

provocare și izbândă. 

 Pentru a nu îngreuna lectura raportului vom trece doar titlurile spectacolelor din 

repertoriul anului 2016:  

 Au fost 13 spectacole, în repertoriul curent, la Sala Horia Lovinescu:  

1. 39 de trepte, după filmul cu acelaşi nume de A. Hitchcock, regia: Petre Bokor ; 

2. Fazanul de Georges Feydeau, regia: Alexandru Mâzgăreanu ; 

3. Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb ; 

4. Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, regia: Diana Lupescu ; 

5. Noul locatar de Eugène Ionesco, regia: Gábor Tompa ; 

6. Portugalia de Egressy Zoltán, regia: Victor Ioan Frunză ; 

7. Scandal la Operă! de Ken Ludwich, regia: Petre Bokor;  

8. Soţul păcălit de J.-B.P. Molière, regia: Mircea Cornişteanu ; 

9. Tango, monsieur? de Aldo Lo Castro, regia: Anca Maria Colţeanu ; 

10. Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu ; 

11. Un pic prea intim de Rajiv Joseph; regia: Cristi Juncu ; 
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12. Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Éric Assous, regia: Diana Lupescu (coproducţie cu 

Teatrul George Ciprian, Buzău) ;  

13. „Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci. 

 

Au fost 20 de spectacole, în repertoriul curent, la Sala George Constantin:  

1. Aici nu-i de joacă, după Pauline Daumale, regia: Catrinel Dumitrescu ; 

2. Aniversarea de Thomas Viterberg, regia: Vlad Massaci ;  

3. Aprilie, dimineaţa de Mihai Ispirescu, regia: Diana Lupescu ; 

4. Călătoria, după povestirile lui Constantin Abăluţă, regia: Gavriil Pinte ; 

5. Comedie de modă veche de Alexei Arbuzov, regia: Vasile Toma ; 

6. Drumul spre Mecca de Athol Fugard, regia: Geanina Hergheligiu;  

7. Funcţionarul destinului de Horia Gârbea, regia: Anca Maria Colţeanu ; 

8. Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun ; 

9. Matrimoniale de Lia Bugnar, regia: Diana Lupescu ; 

10. Metoda de Jordi Galcerán, regia: Theodor-Cristian Popescu ; 

11. O noapte furtunoasă de I.L Caragiale, regia: Alexandru Mâzgăreanu ; 

12. Pagini din Craii de Curtea-Veche, după Mateiu Caragiale, un recital de Alexandru Repan ;  

13. Panică de Mika Mylyaho, regia: Theodor-Cristian Popescu ; 

14. Poker Face de Petr Kolečko, regia: Adela Biţică ; 

15. Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu ;  

16. Ultimul Don Juan de Neil Simon, regia: Petre Bokor ; 

17. Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi Juncu ; 

18. Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu Goga;  

19. Zeul măcelului de Yasmina Reza, regia: Claudiu Goga ; 

20. Yom Kippur de Hanna Azoulay Hasfari, regia: Andreea Vulpe . 

 Teatrul Nottara a avut 7 premiere, în contextul în care, nemaijucându-se pe scenele 

teatrului, am folosit spațiile, la maximum, pentru repetiții.  

În lunile de „bejenie”, am jucat în locuri în care am fost invitați. Astfel, 20 de producţii din 

repertoriul curent al teatrului s-au jucat în 12 săli din București: Sala de festivități a Palatului 

Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, 

Centrul Militar Naţional, Teatrul de Artă, Club A, Teatrul Țăndărică, Colegiul Național Mihai 

Viteazul, Mall Băneasa (Grand Cinema&More – Băneasa Shopping City), Parcul Sebastian.  

17 spectacole s-au jucat în 10 orașe din țară, după cum urmează:  
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Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu (Vestul singuratic) - festival, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 

Arad (Noul locatar) – festival, Teatrul Sică Alexandrescu, Brașov (Efecte colaterale, Trei nopți cu 

Madox) – festivaluri, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte (Un pic prea intim, Vestul singuratic, 

Ultimul Don Juan) - parteneriat, Teatrul Municipal Drobeta-Turnu Severin (Vacanță în 

Guadelupa, Soțul păcălit) - parteneriat, Teatrul Anton Pann, Râmnicu Vâlcea (Vacanță în 

Guadelupa) -parteneriat, Teatrul de Stat Constanţa (Fazanul, Un pic prea intim) - parteneriat, 

Teatrul George Ciprian, Buzău (Mult zgomot pentru nimic, Tango, monsieur?Ultimul Don Juan) 

– parteneriat, Teatrul Maria Filotti, Brăila (Vestul singuratic) - festival, Teatrul Tomcsa Sándor, 

Odorheiul Secuiesc (Trei nopţi cu Madox) - festival.   

În opt orașe din străinătate au avut loc opt spectacole:  

Cracovia, în Polonia, Paris, în Franța (DADAnoNON) – cu sprijinul ICR, Köln, în Germania (Zeul 

măcelului) – cu sprijinul ICR, Chișinău, în Republica Moldova (Un pic prea intim, Vizitatorul, 

Funcţionarul destinului) – cu sprijinul Teatrului Ginta Latină și ICR, Bruxelles, în Belgia (Zeul 

măcelului), Vrața, în Bulgaria (Vizitatorul) – festival (secțiunea NETA), Kisvarda și Budapesta, în 

Ungaria (Noul locatar ). Turneul de la Budapesta a fost organizat cu sprijinul ICR.  

Participarea Teatrului Nottara în cadrul Festivalului Național de Teatru: Producţia 

Teatrului Nottara, Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, în regia lui Mihai Lungeanu, a fost 

selecţionată pentru cea de-a 26-a ediţie a Festivalul Naţional de Teatru, care a avut loc între între 

21 şi 30 octombrie, în Bucureşti.  

Experiment la Teatrul Nottara : Laboratorul de Teatru DENS. Proiectul este un 

minifestival, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia. Oferă posibilitatea 

punerii în scenă a trei spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţie improvizate.  

Aflat la cea de-a 26-a ediţie, Festivalul Zilele Eugen Ionescu - ZEI, organizat de Societatea 

Culturală Eugen Ionescu din Slatina (SCEIS), a avut ca partener Teatrul Nottara. Reprezentaţia a 

fost precedată de un dublu eveniment editorial: lansarea volumului Personajul virtual de Mihai 

Lungeanu. 

Teatrul Nottara s-a întors, oficial, în sediul de pe Bd. Magheru nr. 20, cu ocazia 

Festivalului Internaţional de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard. Încadrarea clădirii la clasa II - risc 

seismic a făcut posibilă intrarea în normalitate a instituției noastre.  

Teatrul Nottara, susţinut financiar de Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, a organizat, cu sprijinul UNITER, cea de-a IV-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard, în perioada 10-22 octombrie 2016, respectiv 23 

şi 24 noiembrie (Secţiunea Multi Art EXIT). Festivalul a fost dedicat tuturor celor care au ajutat 
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Teatrul Nottara să se întoarcă în spaţiul său de pe Magheru 20 (mass-media, public, politicieni, 

oameni de teatru, personalități culturale).  

 Aflată în 2016 la cea de-a VIII-a ediţie, Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana Cenuşă 

– Descătuşare prin cultură poartă în mod simbolic, numele celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul 

acestei manifestări. Manifestarea a adus pe scena teatrului cinci spectacole realizate de persoane 

private de libertate din penitenciare: Timişoara, Gherla, Galaţi, Codlea şi Bucureşti – Rahova. 

Secţiunea MultiArt EXIT, un eveniment unic în Europa, este un festival de teatru dedicat 

persoanelor private de libertate. Aici, deţinuţii primesc un rol şi urcă pe scenă. Se încearcă astfel 

generarea unei atitudini de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea. Din 2015, a 

devenit secțiune în cadrul FEST(IN) pe Bulevard.  

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, împreună cu Festivalul Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul 

Naţional Marin Sorescu din Craiova, a organizat, între 17 şi 18 decembrie 2016, închiderea 

Anului „Shakespeare – 400” în România, care s-a desfăşurat sub Patronajul Ambasadei Marii 

Britanii în România şi al British Council România.  

  Programul de sărbători la Nottara a cuprins spectacolele: Așteptând Crăciunul !, 

spectacol de colinde susţinut de Grigore Leşe şi Ceata de colindători din Titeşti-Vâlcea (a fost 

înregistrat și transmis, în data de 24 decembrie, la TVR),  Fulgi de zăpadă, spectacol prezentat de 

elevii Liceului Tehnologic Special Beethoven din Craiova. Concertul Crăciunul, altfel a fost 

gândit în parteneriat cu Asociația SmartArt, lângă Bradul de Crăciun. Spectacolul, marca All`s 

Choir and Ballet, s-a adresat tuturor spectatorilor fideli Teatrului Nottara. De sărbători la 

Nottara este un program inaugurat în urmă cu 10 ani şi care cuprinde evenimente dedicate 

personalului angajat al teatrului, copiilor şi invitaţilor acestora, oamenilor de teatru şi jurnaliştilor 

apropiaţi de instituţia noastră, precum şi celor mai fideli spectatori, cu ocazia Sărbătorilor de 

Crăciun.  

Teatrul Nottara a lansat revista Buliniada, publicaţie care face parte din seria periodică 

Caietele Teatrului Nottara. Revista a fost lansată în 20 octombrie 2016, în cadrul colocviului Cât 

ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani –Teatrul Nottara, fără stigmatul bulinei roşii).  

Pentru că în 2017, teatrul va aniversa 70 de ani de existență, au mai fost realizate o 

monografie a teatrului și un album cu fotografii din arhivă.  

 

TEATRUL LUCIA STURZA BULANDRA 

Locul său a fost întotdeauna de teatru municipal, de teatru al comunităţii unei capitale în 

toate momentele existenței sale pe care a însoțit-o, format-o și susținut-o în momentele regimului 



242 

 

comunist. În prezent el continuă să fie un teatru în care publicul bucureștean se regăseşte și își 

regăseşte reperele, pe care îi consideră un landmark artistic și cultural. 

Și în anul 2016 Teatrul Bulandra a continuat proiectele iniţiate împreună cu 10 teatre 

europene și a participat împreună cu acestea în cadrul programelor Schimburi europene,  

Coproducții europene, Ateliere de creație, Bulandra tineri artiști,  Educație a publicului tânăr 

prin cultură. 4 din aceste programe de mare anvergură și de cercetare culturală, teatrală s-au 

desfășurat sub egida și cu sprijinul Uniunii Teatrelor din Europa: conferințe internaționale, mese 

rotunde, dezbateri, cu participarea unor prestigioşi artişti de reputaţie europeană, a 

reprezentanților Comisiei Europene, ateliere de creație, spectacole deschise, filme documentare și 

artistice.  

Premierele anului 2016 au fost:  

- Cutia Pandorei, de Katalin Thuroczy 

Traducerea: Anamaria Pop 

Distribuţia: Mariana Mihuț şi Șerban Pavlu. 

- TANGO, de Slawomir Mrozek 

Masterclass Alexandru Darie și Ștefan Caragiu 

Traducerea: Stan Velea. 

- INCENDII de Wajdi Mouawad,  

Traducere  Zeno FODOR,  

Regia Irina Alexandra BANEA. 

- MACBETH de William Shakespeare,  

Traducerea Horia Gârbea,  

Regia Michal Docekal, Dramaturgia Daniel Pribyl. 

- INDIANUL VREA ÎN BRONX de Israel Horovitz  

Regia Iarina Demian 

Premiile obținute de artiștii sau spectacolele Teatrului Bulandra au fost: 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal a fost acordat domnului Marian Râlea 

pentru rolul Tullius din spectacolul Marmură, regia Yuri Kordonsky, decor şi costume Nina 

Brumuşilă, la Teatrul Bulandra, Bucureşti . 

Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER acordă în cadrul Galei 

Premiilor UNITER premiul de excelenţă, premiile pentru întreaga activitate şi premiile speciale. 

Pe baza propunerilor primite din partea teatrelor şi a propunerilor membrilor Senatului UNITER, 

în şedinţa din data de 29.02.2016, Senatul a acordat Premiu special pentru muzică de teatru 
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compozitorului ADRIAN ENESCU artist a cărui fructuoasă colaborarea cu Teatrul Bulandra a 

adus scenei spectacole memorabile: Orfeu și Euridice, The Bach Files, etc. 

FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU – EDIȚIA 2016 

Pentru participarea la ediția de anul acesta care  s-a desfăşurat între 23 octombrie şi 1 

noiembrie 2016, la Bucureşti, au fost selectate trei dintre cele mai noi producții ale Teatrului 

Bulandra:  

CAROUSEL - adaptare de Andrei Şerban şi Daniela Dima, după piesa „Liliom” de Ferenc Molnár 

şi filmul cu acelaşi titlu de Fritz Lang/ Direcţia de scenă: Andrei Şerban /Decorul: arh. Octavian 

Neculai 

 

 

MARMURĂ de Iosif Brodski / Regia: Yuri Kordonsky 
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CUTIA PANDOREI de Katalin Thuróczy /Regia, ilustraţia muzicală şi light-design: Felix Alexa 

/ Scenografia: Andrada Chiriac /Produs de: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti 

/Spectacol preluat în repertoriul Teatrului Bulandra. 

 

SPECTACOLELE GĂZDUITE DE TEATRUL BULANDRA ÎN CADRUL  

FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU FNT 2016 

 

Data  Locul  Spectacolul găzduit 
Instituţia care a produs 

spectacolul 

23-10-2016  Teatrul 

Bulandra, 

Sala „Liviu 

Ciulei” 

Punctul orb de Yannis 

Mavritsakis 

Regia şi universul sonor: 

Radu Afrim  

Teatrul Toma Caragiu 

Ploieşti 24-10-2016 

24-10-2016  Teatrul 

Bulandra, 

Sala „Toma 

Caragiu” 

Oameni obişnuiţi 

Regia Gianina 

Cărbunariu 

Teatrul Naţional Radu 

Stanca Sibiu 25-10-2016  

25-10-2016  Teatrul 

Bulandra, 

Sala „Liviu 

Clasa noastră de Tadeusz 

Słobodzianek 

Regia: László Bocsárdi 

Teatrul Naţional „Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca 26-10-2016  
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Ciulei” 

26-10-2016  
Teatrul 

Bulandra, 

Sala „Toma 

Caragiu” 

Pelicanul de August 

Strindberg 

Regia, ilustraţia muzicală 

şi light design: Felix 

Alexa 

Teatrul Maghiar de Stat 

Cluj 26-10-2016  

27-10-2016  Teatrul 

Bulandra, 

Sala „Liviu 

Ciulei” 

Linoleum de Vladimir şi 

Oleg Presniakov 

Regia: Alexandru Dabija 

Teatrul Naţional Lucian 

Blaga Cluj-Napoca 

28-10-2016  

 

 

Spectacole ale Teatrului Bulandra în turneu în anul 2016 

Nr. 

Crt. 
Data 

Festivalul / Instituţia 

gazdă 
Spectacolul Detalii spectacol 

1 
13 

mai 

Săptămâna Comediei 

Braşov / Teatrul Sică 

Alexandrescu 

OBICEIURI 

NECURATE 

de: Tom Smith 

regia:  Mihai Constantin 

cu: Gelu Nitu, Victoria 

Dicu,Steliana Balacianu, 

Corina Moise,  

Andrei Runcanu,Thomas 

Ciocsirescu, Andreea Mateiu, 

Alina Vior.  

2 
21 

mai 

Festivalul 

Internaţional de 

Animaţie Gulliver 

Galaţi 

MEŞTEŞUGUL 

VIEŢII 

De Hanoch levin 

Regia Felix Alexa 

Cu: Dana Dogaru, Răzvan 

Vasilescu şi Dan Aştilean 

3 
10 

iun. 

Festivalul 

Internaţional de 

Teatru de la Sibiu 

MECANICA 

INIMII 

După Mathias Malzieu 

Dramatizarea si regia: Chris 

Simion 

Cu: Marius Manole, Marian 

Râlea, Maia Morgenstern, 
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Medeea Marinescu / Dana 

Rogoz / Corina Moise şi Şerban 

Pavlu / Alexandru Bogdan 

4 
16 

iun 

Festivalul 

Intenaţional de 

Teatru de la Sibiu 

MARMURĂ 

de: Iosif Brodsky 

regia: Yuri Kordonsky 

cu: Victor Rebengiuc şi Marian 

Râlea  

5 5 iul. 

Festivalul 

Internaţional al 

Şcolilor de Teatru 

ediţia a III-a, 

Suceava 

INCENDII 

De Wajdi Mouawad 

Regia Irina Alexandra Banea 

Cu: Maria Vârlan, Constantin 

Dogioiu, Denis Hanganu, 

Cristina Constantinescu, 

Răzvan Enciu, Antonia Din, 

Adrian Piciorea, Flavia Hojda 

6 
12 

oct. 

Festivalul de 

Teatru de la 

Râmnic Inter 

Fest Râmnicu 

Vâlcea 

MEŞTEŞUGUL 

VIEŢII 

De Hanoch Levin 

Regia Felix Alexa 

Cu: Dana Dogaru, Răzvan 

Vasilescu şi Dan Aştilean 

7 
12 

oct 

EUROCULTURA, 

festival de cultură 

românească la 

Bruxelles, Palais 

BOZAR 

MARMURĂ 

de: Iosif Brodsky 

regia:  Yuri Kordonsky 

cu: Victor Rebengiuc şi Marian 

Râlea 

8 
19 

oct. 

Festivalul 

Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard / Teatrul 

Nottara Bucureşti 

CONTRA 

PROGRESULUI 

De Esteve Soler 

Regia Bobi Pricop 

Cu: Ioana Manciu , Aida 

Avieriţei, Vlad Pavel, Cezar 

Grumăzescu 

9 

 

3 

nov. 

Festivalul 

BUCUREŞTII LUI 

O SCRISOARE 

PIERDUTĂ 

de: I.L. Caragiale 

regia: Doru Ana 
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CARAGIALE, 

Bucureşti 

cu: Şerban Pavlu, Marius 

Florea Vizante, Doru Ana, 

Niculae Urs, Adrian Ciobanu, 

Vlad Zamfirescu, Sergiu Iulian 

Flesner, Dragoş Silivestru, 

Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, 

Daniela Nane, Vlad Corbeanu, 

Vasile Flutur, Valentin 

Paraschivu, Marius Ursu, Mihai 

Costache, Cosmin Constantin 

Natanticu 

10 1 dec 

Festivalul 

INTERFERENŢE 

din Cluj Napoca 

OMUL CEL 

BUN DIN 

SECIUAN 

de: Bertolt Brecht 

regia: Andrei Şerban 

cu: Vlad Ivanov, Ana Ularu / 

Alexandra Fasolă,  Cătălin 

Babliuc / Alexandru Potoceanu, 

Rodica Mandache, Manuela 

Ciucur, Mirela Gorea, Daniela 

Nane / Ana Covalciuc, Profira 

Serafim, Adrian Ciobanu, 

Marcela Motoc, Mihai Niţă, 

Silvana Negruţiu, Adela 

Bengescu, Simona Pop 

11 
16 

nov 

Festivalul 

internaţional al 

teatrului de studio 

ediţia XX 

INTERFEST 

2016 

INCENDII 

De Wajdi Mouawad 

Regia Irina Alexandra Banea 

Cu: Maria Vârlan, Constantin 

Dogioiu, Denis Hanganu, 

Cristina Constantinescu, 

Răzvan Enciu, Antonia Din, 

Adrian Piciorea, Flavia Hojda 
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12 
20 

nov. 

Festivalul 

Internaţional de 

Teatru Clasic Arad  

OMUL CEL 

BUN DIN 

SECIUAN 

de: Bertolt Brecht 

regia: Andrei Şerban 

cu: Vlad Ivanov, Ana Ularu / 

Alexandra Fasolă,  Cătălin 

Babliuc / Alexandru Potoceanu, 

Rodica Mandache, Manuela 

Ciucur, Mirela Gorea, Daniela 

Nane / Ana Covalciuc, Profira 

Serafim, Adrian Ciobanu, 

Marcela Motoc, Mihai Niţă, 

Silvana Negruţiu, Adela 

Bengescu, Simona Pop 

13 
11 

oct 

Festivalul Umorului 

"Constantin Tănase" 

/ Vaslui 

O SCRISOARE 

PIERDUTĂ 

de: I.L. Caragiale 

regia: Doru Ana 

cu: Şerban Pavlu, Marius 

Florea Vizante, Doru Ana, 

Niculae Urs, Adrian Ciobanu, 

Vlad Zamfirescu, Sergiu Iulian 

Flesner, Dragoş Silivestru, 

Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, 

Daniela Nane, Vlad Corbeanu, 

Vasile Flutur, Valentin 

Paraschivu, Marius Ursu, Mihai 

Costache, Cosmin Constantin 

Natanticu 

 

Împreună cu parteneri tradiționali, Teatrul Bulandra, în perioada de referință  anul 2016, a 

menținut și dezvoltat parteneriate cu instituții sau organizații culturale românești pentru cele mai 

importante evenimente teatrale și culturale desfașurate în București. 

De asemenea au fost continuate seria parteneriatelor cu ONG-rile dedicate unor cauze 

comunitare sau scopuri caritabile de strângere de fonduri în condițiile unei misiuni umanitare și 

puternic implicate în formarea și educarea sentimentului de compasiune prin cultură. 
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 Bulandra a participat la turnee, la schimburi teatrale atât în cadrul Uniunii Teatrelor din 

Europa cât și în colaborare cu festivaluri și teatre de renume. Faptul că de multe ori destinațiile 

turneelor în lume se repetă dovedește că Teatrul LUCIA STURZA BULANDRA  începe să 

devină brand European și internațional.  

Anul 2016 a adus  o diversificare a facilitaţilor acordate spectatorilor în afară de 

transportul persoane la noul spaţiu neconvențional de joc prin programul de prezentare de proiecte 

cultural educative în locaţiile copiilor orfani și defavorizaţi. 

Avantajul derulării și implicării ca co-organizator a unor importante proiecte europene au 

permis apariții în presa de specialitate europeană și în media europeană (Euronews, Arte, TV5 

International). 

Teatrul Bulandra alături de prestigioase companii europene a continuat să dezvolte 

proiectele multianuale și parteneriatele europene organizate în cadrul programelor cu instituțiile de 

cultură membre ale Uniunii Teatrelor din Europa:  

UTE - Academia de teatru descentralizată - program care se desfășoară în anii spațiului 

neconvențional în care Teatrul Bulandra a configurat un nou spațiu de joc, al 5 lea din cele 

existente.  Teatrul Bulandra a iniţiat împreună cu 10 teatre europene și a participat împreună cu 

acestea iîn cadrul programelor Schimburi europene, Coproducții europene, Ateliere de creație, 

Bulandra tineri artiști,  Educație a publicului tânăr prin cultură  la 4 programe de cercetare 

culturală, teatrală și ateliere de creație, sub egida și cu sprijinul Uniunii Teatrelor din Europa.  

War - Un amplu proiect tematic de cooperare și schimburi  propus inițial a fi  dedicat 

pregătirii aniversarii a 100 de ani de la Primul Război Mondial supranumit Marele Razboi și a 

tuturor consecințelor pe care acesta l-a produs, urmând ca, de fapt să ajungă un program 

multianual, o reflecție asupra temei războiului și a păcii , a nevoii de evoluție spirituală a 

umanității pentru a se putea feri de producerea unor noi conflagrații în viitor, pentru a nu mai lăsa 

să se nască monștrii generatori de războaie și suferință.  

TERRORisms - un amplu proiect dedicat explorării temelor comuniunii și implicit a 

intoleranței în societate, cauzelor și sanselor de vindecare ale rănilor produse de terorism, atât 

celor care îl produc cât și celor asupra cărora își manifestă efectele nocive.  

Europe - Un an de reflecție artistică colectivă pentru crearea unor spectacole care să 

definească noțiunea de Europa și temele majore ale identității ei, mai ales în contextul ultimelor 

evenimente care au avut loc.  

Towards compassion & multitude of languages and religions, proiect început  în anul 

2013, va continua în anii următori cu o serie de schimburi europene pe tema toleranței de toate 

felurile: de rasă, religioasă, etc. 
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LIQUID FRONTIERS CROSSING ON STAGE (Frontiere lichide) – face parte din 

Programului Schimburi Europene – Ateliere de creație; s-a derulat inițial în cooperare cu 8 teatre 

europene în cadrul Culture Programme. Proiectul a continuat datorită excepționalului impact și în 

anul 2016.  

 

 

 

TEATRUL ODEON 

 

Cu un număr de  șase premiere teatrale dar găzduind şi promovând şi alte manifestări 

conexe (lansări de carte,  expoziţii permanente de artă, programe educative adresate copiilor şi 

elevilor (Teatrul şi Şcoala şi Clasic e fantastic), spectacole de dans, proiecte internaţionale 

(FABULAMUNDI. PLAYWRITING EUROPE), Teatrul Odeon s-a bucurat pe întreg parcursul 

anului 2016 de aprecieri favorabile în presă, dar şi de susţinerea publicului.  

Activitatea Teatrului ODEON pe anul 2016 cuprinde urmatoarele: 

Premiere:   

 SVEJK după Jaroslav Hašek, regia Alexandru Dabija. 

 REFUGIUL de Jennifer Haley, regia Horia Suru. Producția de la Teatrul Odeon 

este un proiect câștigător al concursului Tineri regizori – Texte contemporane.  

 

 

Foto: Refugiul (Mugur Arvunescu, Ionuț Grama) 

 

 

 SOLDATUL DE CIOCOLATĂ sau (Armele și omul) de Bernard Shaw, regia Andrei 

Șerban. 

 KAFKA. 5 VISE după Franz Kafka, regia Dragoș Galgoțiu. 

 KEPLER 438b de Gulliem Clua, regia Bobi Pricop 
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 BRÂNCUȘI ÎMPOTRIVA STATELOR UNITE, text și regie Eric Vigner (Franța).  

Teatrul Odeon, Institutul Francez și Curtea Veche Publishing au lansat pe 10 decembrie, la 

premiera acestui spectacol și cartea omonimă. 

Proiecte internaţionale : 

 Fabulamundi. Playwriting Europe este un proiect de cooperare între teatre, festivaluri şi 

organizaţii culturale din Italia, Franţa, Germania, Spania şi România.  

 Volumul Dramaturgie europeană contemporană a fost publicat de Editura Cheiron şi 

Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” în 2016, la initiativa Teatrului Odeon, în cadrul 

proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe. 

 Galeria Odeon a împlinit în 2016, șase ani de la inaugurare. In anul 2016, proiectul  În 

câmp electric al Galeriei Odeon devine unul internațional, cu artiști invitați din România, 

Germania și Norvegia.  

Participările Teatrului Odeon la festivaluri în 2016: 

Liniște! Sărut. Acțiune! - Festivalul de Teatru „Toma Caragiu”, Ploiești; 

Family Affairs - Festivalul de Teatru, Piatra Neamț ; 

Titanic Vals - Festivalul de Teatru, Piatra Neamț ; 

Svejk - Festivalul Internațional de Teatru Clasic,  Arad ; 

Kepler – 438b - CONECTACT în cadrul proiectului european „Fabulamundi. Playwriting 

Europe,”  Târgu Mureș ; 

Eu. O casă de păpuși - Festivalul Internațional „Viitorul este feminin - Noi voci ale 

teatrului românesc”, New York ; 

Kafka. 5 Vise - Festivalul Național de Teatru, București ; 

De vânzare/ For Sale - Festivalul Internațional de Teatru de la Madrid "Una Mirada al 

mundo" ; 

Contra democrației - Festivalul Internațional de Teatru de la Madrid "Una Mirada al 

mundo" ; 

Când timpul nu se mișcă - Festivalul „Fest(in) pe bulevard”, București ; 

Svejk - Festivalul „Teatru pe Drumul Sării”, Turda ; 

Svejk - Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, Alba Iulia ; 

Tipografic Majuscul - Festivalul „Intercity Theatre Festival”, Florența ; 

Svejk - Festivalul de Teatru Scurt, Oradea ; 

Când timpul nu se mișcă - Festivalul „Zile și nopți de teatru la Brăila” ; 

Svejk - Festivalul Internaţional “Fără bariere”, Satu Mare ; 
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Şefele - Festivalul Naţional de Teatru Zilele “Elvira Godeanu”,Tg. Jiu ; 

Family Affairs - Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad ; 

Titanic vals - Săptămâna Comediei, Braşov ; 

Eu. O casă de păpuşi – Festivalul Internaţional al Recitalurilor Dramatice Gala “Star”, 

Bacău,. 

 

Pe 28 noiembrie 2016 qau fost sărbătoriţi 70 de ani de la înființarea teatrului.  A fost 

surprinsă această istorie vie, bogată în mari spectacole, numeroase turnee în țară și peste hotare, 

premii prestigioase naționale și internaționale, într-un volum aniversar și un film documentar, care 

au fost lansate în seara de 28 noiembrie: Odeon 70. Aventură istoric-omagială de Miruna Runcan. 

 

 

 

A fost prezentat filmul Teatrul Odeon 70, realizat de Casa de Producţie a Televiziunii Române.  

 

 
 TEATRUL EVREIESC DE STAT  

În anul 2016 au fost realizate o serie de producţii noi. Dintre acestea le amintim pe 

următoarele : DIBUK, de S. Anski, VARȘOVIA, GHID TURISTIC, de Hillel Mittelpunkt, 

BUCUREȘTI 41 – TUR RETUR, după un scenariu de Andreea Chindriș, Alexa Băcanu şi 

Alexandru Berceanu. A fost refăcut complet spectacolul DE LA CARAGIALE LA ȘALOM 

ALEHEM, dramatizare de Edith Negulici după I.L.Caragiale și Șalom Alehem.  

În perioada 20-27 noiembrie 2016 TES a organizat Festival Internațional de Teatru Idiș 

TESFEST – 140 de ani de teatru idiș în România, pentru a celebra în anul 2016 aniversarea a 

140 de ani de existență neîntreruptă a teatrului idiș în România. Un aspect deosebit de important 

pentru această ediție a Festivalului Internațional de Teatru Idiș a constituit-o realizarea co-

producției internaționale „Nuntă în Fernwald“ a Teatrului Evreiesc de Stat cu participarea 

FolksbieneTheatre New York SUA și Theatre en l'Air Franța. 
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        În cadrul TESFEST au fost susținute 5 workshop-uri de către reprezentanți de marcă ai lumii 

teatrale de limbă idiș:  

 “Yiddish Singing Actors/ Actori care cântă în idiș” – susținut de Zalmen Mlotek, SUA ; 

 „Laborator de teatru existențial. Punctul de pornire și metode de lucru” – susținut de 

David Esrig, Germania ; 

 „YiddishLanguage in TheatrePerformances/ Limba idiș în spectacolele de teatru” – 

susținut de actorul Rafael Goldwaser, Franța și jurnalistul de limbă idiș Daniel Galay, 

Israel ; 

 „Yiddish Culture Past, Present and Future/ Cultura idiș trecut, prezent și viitor” – 

susținut de Schmuel Atzmon, Israel ;  

 „Shalom Aleichem – symbol of Yiddish culture and language /Shalom Aleichem– 

reper al culturii și limbii idiș”, susținut de Schmuel Atzmon, Israel.  

Festivalul Internațional de Teatru Idiș a adus în atenția participanților și a publicului și 2 

expoziții tematice, pentru a evidenția teatrul și cultura idiș sub toate aspectele sale:  

 Expoziția fotografică“Teatrul Barașeum- „Și s-au dus…ca vântul”, realizată de 

Institutul Cultural Român cu imagini de o reală încărcătură istorică, a prezentat evoluția și 

specificul Teatrului Barașeum, precursor al Teatrului Evreiesc de astăzi.  

 Expoziția “Imagini din spatele frunții”, realizată de Jana Gertler, a decorat cu 18 picturi 

ferestrele foaierului principal al Teatrului Evreiesc de Stat cu imagini realizate în ideea 

susținerii conceptului artistei „viața mea evreiască”. Toate lucrările artistei Jana Gertler au 

fost donate Teatrului Evreiesc de Stat, făcând parte în prezent din patrimoniul TES.  

Istoria și evoluția TeatruluiEvreiesc de Stat a fost prezentată și prin 3 lansări de carte:  

 „140 de ani de teatru idiș în România“, de Camelia Crăciun, editura Institutul Cultural 

Român  

 „De la Dibuk la Lozul cel mare“, de Camelia Crăciun, editura Hasefer  

 „De abia ieri a fost alaltăieri“ de Yoel Rippel editura Tracus Arte  

Organizarea Festivalului Internațional de Teatru Idiș, cu ocazia celebrării a 140 de ani de 

existență a teatrului idiș în lume, a venit în sprijinul recunoașterii pe plan internațional a României 

ca punct de pornire a dezvoltării teatrului idiș în lume, contextul deținerii de către România în 

anul 2016 a presedinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului venind în sprijinul 

susținerii acestei realități istorice la nivel internațional.  

În anul 2016 TES a continuat să deruleze două programe culturale : 
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 În cadrul Programului “Ilustrarea tradiţiilor iudaice prin mijloacele caracteristice 

teatrului“: PURIM 5776, SUCOT 5777 și HANUCA 5777.  

În data de 22 decembrie, am avut ca oaspeți la TES 30 de copii de la Scoala Generală nr. 73. Este 

vorba despre copii ce provin din familii defavorizate și copii cu dizabilități de învățare, pentru 

care am organizat un moment festiv, le-am oferit daruri și am sărbătorit împreună Crăciunul și 

Hanuca.  

 În cadrul Programului „Cu cărţile deschise“s-au desfăşurat următoarele :  

 - De la Iași la New York și înapoi la București. Avram Goldfaden și începuturile teatrului idiș 

în România (Sala Dalles) ; 

- Eu, prințul Ițic Manger (Sala Dalles) ;  

-  Fabulele lui Eliezer Steinbarg (Biblioteca Metropolitană) ; 

- Lumea fantastică a operei lui I. L. Peretz (Biblioteca Metropolitană) ; 

- Matineu dedicat Zilei Internaționale a Copilului (Biblioteca Metropolitană) ;  

-  Varșovia. Ghid turistic de Hillel Mittelpunkt ; 

-  Fabulele lui Eliezer Steinbarg la Târgul Magia cărților (Galeriile Auchan Titan) ;  

-  Eveniment dedicat Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului în România (Biblioteca 

Metropolitană) ; 

-  Sala Barașeum – Teatru evreiesc 75 (Teatrul Evreiesc de Stat) ;  

-  În lumea operei lui S. Y. Agnon (Teatrul Evreiesc de Stat). 

În anul 2016 Teatrul Evreiesc de Stat a participat la o serie de festivaluri şi manifestări 

culturale în ţară şi străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 Dată  

 

 

 

 

 

 

Locație  

 

 

 

 

 

 

Eveniment  

 

 

 

 

 

 

Spectacol  

29 ianuarie  Givataym (Israel)  − Amantul  

30 ianuarie  Haifa  

(Israel)  

− Amantul  

31 ianuarie  Givataym  

(Israel)  

− Amantul  
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19 martie  Mioveni  Festival de Teatru la 

Mioveni, ediția a III-

a  

Mic și-al dracu’  

18 aprilie  Timişoara  −  Jocul regilor  

29 aprilie  Călăraşi  Stagiunea Teatrală 

2016 - Primăvara 

Culturală  

Duşmancele, o 

poveste de iubire  

5 mai  Feteşti  −  Tangou final  

6 mai  Călăraşi  Stagiunea Teatrală 

2016 - Primăvara 

Culturală  

De la Caragiale la 

Şalom Alehem  

9 mai  Braşov  Festivalul Naţional 

de Teatru 

“Săptămâna 

Comediei”  

Musca spaniolă  

12 mai  Braşov  −  Amantul  

29 mai  Buzău  Gala Vedetelor - 

VeDeTeatru  

Motke Hoțul  

23 iunie  

și 25 iunie  

New York  KULTURFEST  Astă seară: Lola 

Blau  

8 august  Lugoj  Festivalul 

Internațional ”Lugoj 

Clasic”  

În vizită la domnul 

Green  

 

TEATRUL MIC    

  

În cursul anului 2016 au fost realizate două premiere în sala Teatrul Mic:   

Deșteptarea primăverii  de Frank Wedekind, regia și scenografia  Vlad Cristache şi  Rendez-

vous în Marea Ploilor de Alexandr Galin, regia Gelu Colceag.   

Conform proiectului de management, imposibilitatea de a mai programa activități în sala 

Teatrul Foarte Mic, a generat programul Teatrul Foarte Mic Itinerant, care se desfășoară în cadrul 

Laboratorului de Cercetare, Experiment și Cercetare. Pentru concretizarea primelor premiere din 

cadrul acestui program, au fost încheiate două acorduri de parteneriat,  cu Teatrul de Artă și 

Asociația Replika.  Coproducțiile propuse a fi realizate au fost:    
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 Singularity de Mihai Cornel Ungureanu, text premiat de UNITER,  regia Marianei Cămărășanu, 

scenografia Vladimir Turturică, la Teatrul de Artă  

Fără zahăr de Mihaela Michailov, în regia lui Radu Apostol, scenografia  Gabriela Albu, muzica 

originală Bogdan Burlăcianu, la Centrul de Teatru Educațional  Replika. 

În luna noiembrie au intrat în producție alte două spectacole la sala Teatrul Mic:                                  

Karamazovii de Horia Lovinescu și Dan Micu, după Dostoievski, regia Nona Ciobanu, 

scenografia Nona Ciobanu și  Peter Kosir, costume Doina Levintza, muzică originală Vasile Șirli ;                              

Apă vie după Frații Grimm, regia și coregrafia Ștefan Lupu, scenografia Lea Rasovszky si 

Alexandru Petre. 

 La data de  15 decembrie 2016, a avut loc prima premieră a stagiunii cu spectacolul Singularity, 

la Teatrul de Artă.   

În anul 2016, Teatrul Mic a participat la următoarele festivaluri naționale de teatru:    

Anul dispărut 1989                            -      Festivalul  - Pledez pentru tine(ri), Piatra 

                                                                    Neamț;  

- Festivalul Dramaturgiei Româneşti, Timişoara 

- Festivalul Toma Caragiu, Ploieşti 

- Festivalul Naţional de Teatru, București 

- Teen Fest, București 

       Casa cu Pisici                                      - Festivalul Zile şi Nopti de Teatru la Brăila 

Vania si Sonia si Masa si Spike         - Festivalul de Comedie, Galați;                                                                                                                                                                   

                                                                Festivalul de Dramaturgie contemporană, 

                                                                Brașov; 

Inamicul poporului -                             Festivalul Temps d’Images, Cluj Napoca 

3 gemeni venetieni –                              Festivalul Umorului, Vaslui 

       

        Deplasări: 

       Pensiune completă – Centru Cultural Ion Manu Otopeni ; 

       Vania si Sonia si Masa si Spike – Centru Cultural Ion Manu Otopeni. 

 

 

TEATRUL MASCA   

Cel mai important proiect derulat de Teatrul Masca pe parcursul anului 2016 a fost 

“Festivalul Internaţional de Statui Vivante” – ediţia a 6-a. Ediția a 6-a s-a petrecut în anul 

http://www.teatrulmic.ro/-89-anul-dispa-rut/
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Brâncuși și este firesc să amintească de marele sculptor  și să-l fi adus în atenția publicului prin 

două statui vivante: prima reprezentându-l pe el în atelierul din Paris și prin Rugăciunea, una 

dintre celebrele sale statui și o expoziție itineranta de modă creată în stilul Brâncuși. 

          

 

 

 

Pe parcursul anului 2016 au avut loc următoarele premiere teatrale: 

- Zidul; 

- Arca lui Lenin; 

- Iedera; 

- A fost odată ca niciodată; 

- Trecuta vreme a dragonilor; 

- Vânt de primăvară prin piersici ; 

- Nastasia; 

- Peisaje urbane. 

Turnee interne și internaționale: 

- Târgoviște – Festivalul Babel F.A.S.T.; 

- Ruse, Bulgaria – European Theatre Workshop; 

- Londra – Night of Festivals; 

- Bratislava, Rep. Slovacă; 

- Timișoara – Festivalul European al spectacolului FEST-FDR 2016; 

- Vaslui – Festivalul umorului Constantin Tănase; 

- Berlin, Germania; 

- Tulcea, Brăila; 
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- Londra, Marea Britanie; 

- Sofia, Bulgaria. 

 

Aflat în permanentă legatură cu publicul său, direct – prin spectacolele de stradă, unde 

reacțiile nu sunt mediate, nu sunt ascunse, nu sunt simulate sau indirect - prin prezența în presă, 

prin newsletter-uri, prin prezenţa pe rețelele de socializare, Teatrul Masca se evidențiază categoric 

printr-o imagine pozitivă, iar notorietatea brandului este mult superioară altor instituții de gen de 

pe teritoriul României. 

 

TEATRUL TINERETULUI ,,METROPOLIS” 

             Pe  parcursul  anului  2016,  Teatrul  Tinereteului “Metropolis”  a  prezentat  publicului  

un numar  de 30  de  titluri/piese (producţii proprii),  acestea  însumând  un  numar  total  de  351  

reprezentaţii,  fiind susţinute în număr 329 la sediu cât şi în deplasare un număr de 22. Număr de 

participări la gale, festivaluri şi concursuri – 18, număr de evenimente promovate ca partener, în 

afara producţiilor proprii - 11, număr de reprezentaţii în străinatate - 4, număr de abonaţi la 

newsletter-ul teatrului - 18.000, abonaţi la facebobook –ul teatrului - 10.000, abonaţi la facebook-

ul Ziarului Metropolis - 196.380.  

          Teatrul Tineretului “Metropolis” a prezentat în anul 2016: 9 spectacole în premieră, 21 de 

titluri au fost reluări iar  un numar de 12 evenimente importante  au  făcut  din  Teatrul Tineretului 

“Metropolis”,  un producător şi un partener  solid: acordarea unor stele în cadrul proiectului 

“Aleea Celebrităţilor”, organizarea Galei “Teatrul Metropolis 10 ani”, lansarea celei de-a doua 

ediţii a campaniei de promovare a spectacolelor şi artiştilor teatrului “O nouă atitudine pentru 

cultură”, parteneriatul cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. 

Caragiale”, continuarea parteneriatului şi organizarea castingului pentru London Acting School, 

participarea în cadrul proiectului “5 licee, 5 teatre”, parteneriatul cu “Ziarul Cotidianul” şi 

lansarea în cadrul teatrului a campaniei de promovare a acestuia, organizarea Galei Premianţilor 

celor care au obtinut “nota 10” la examenul de bacalaureat în anul 2016, parteneriatul cu Şcoala 

Europeană, parteneriatul cu Liceul “G. Coşbuc”, parteneriatul încheiat cu Federaţia Militarilor din 

România, susţinerea spectacolului “Brâncoveanu, Irvireanu, iubire de Biserică şi Neam”. 

Participări importante în cadrul festivalurilor de teatru: 

- FestIN pe Bulevard organizat de Teatrul “Nottara”, cu spectacolul “Efectul razelor 

gamma asupra crăiţelor lunatice”; 

- Festivalul “Bucureştii lui Caragiale”, cu spectacolul “O scrisoare pierdută”; 
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- Festivalul Naţional de Teatru, organizat de Uniter, cu spectacolul “A douăsprezecea 

noapte” şi “Efectul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice”; 

- Festivalul de Dramaturgie Contemporană, Braşov, cu spectacolul         “Domnul 

Ibrahim şi florile din Coran” ; 

- – Festivalul International de Teatru, Sibiu, cu spectacolul “A douăsprezecea noapte”; 

- Festivalul Internaţional de Teatru, Oradea, cu spectaculul “A douăsprezecea noapte”; 

- Festivalul de Teatru “Toma Caragiu”, Ploieşti, cu spectacolul “A douăsprezecea 

noapte”; 

- Festivalul Internaţional de Teatru Clasic, Arad, cu spectacolul “A douăsprezecea 

noapte”. 

Spectacole şi evenimente găzduite: 

- găzduirea evenimentului “Proud to be Romanian”; 

- găzduirea spectacolelor Teatrului de Operetă “Ion Dacian” – “Paris Mon Amour” şi “Dolce 

Vita” ; 

- găzduirea spectacolului Teatrului „Ion Creangă” – “Zbor prin poveşti” ; 

- gazduirea spectacolului “Triunghiul femeilor” ; 

- gazduirea spectacolului “Indianul vrea în Bronx”. 

În cele ce urmează, enumerăm titlurile acestor proiecte/evenimente realizate ca producator 

sau partener, titlurile spectacolelor prezentate în premieră, a spectacolelor în reluare, precum şi 

premiile obţinute: 

- „ALEEA CELEBRITĂŢILOR” 

Teatrul Tineretului „Metropolis”, împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti a acordat 

stele în cadrul proiectului „Aleea Celebrităţilor”, în anul 2016 fiind  acordate postum stele 

actorilor: Dem Rădulescu, George Constantin, Ştefan Bănică, Dinu Manolache.  

- GALA TEATRULUI METROPOLIS 10 ANI  

„Gala Teatrului Metropolis 10 ani”, proiect realizat în parteneriat cu Ministerul Culturii, prin 

programul CultIN, eveniment prin care actori renumiţi ai generaţiilor consacrate au nominalizat şi 

au premiat actori tineri şi foarte talentaţi ai generaţiei actuale, urmând ca aceştia să facă parte din 

distribuţia unui spectacol ce se va juca pe scena Teatrului Tineretului “Metropolis”.  

- A II a EDIŢIE A CAMPANIEI  “O nouă atitudine pentru cultură”, o campanie 

de promovare a spectacolelor şi artiştilor Teatrului Tineretului “Metropolis”, 

împreună cu InfoCons - Centrul Naţional de Consiliere şi Informare în 
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domeniul Protecţiei Consumatorului, Secretariatul General al Guvernului 

României, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul 

General al Municipiului Bucureşti, prin expunerea celor mai reprezentative 

imagini din spectacolele teatrului în toate instituţiile de învăţământ gimnazial 

şi preuniversitar, Aeroportul “Henri Coandă”, Gara de Nord, unităţi 

spitaliceşti din Bucureşti, muzee, Castelul Peleş şi Pelişor. 

- PARTENERIAT cu UNATC “I.L. Caragiale” 

În cadrul acordului de parteneriat dintre UNATC „I. L. Caragiale” şi Teatrul Tineretului 

“Metropolis”, în vederea  promovării  absolvenţilor Facultăţii de Teatru, Teatrul Tineretului 

“Metropolis” a susţinut spectacolul „Cine e fazanul?” producţie a UNATC „I. L. Caragiale”,  

coordonator proiect - conf. univ. dr. Paul Chiribuţă. 

 - LONDON ACTING SCHOOL 

Cea de-a doua ediţie a castingului de admitere pentru London Acting School,  a fost 

organizată şi în acest an, tot la Teatrul Tineretului “Metropolis 

- “5 LICEE, 5 TEATRE” 

Teatrul Tineretului „Metropolis”,  Fundaţia ECDL ROMANIA împreună cu partenerii săi: 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Uniunea Teatrală din România şi Primăria 

Municipiului Bucureşti , au propus continuarea proiectului cultural dedicat elevilor de liceu, 5 

licee - 5 teatre, prin care  se doreşte încurajarea participării tinerilor la activităţi culturale prin 

intermediul unui concurs de piese de teatru şi prin accesul acestora în instituţiile teatrale, respectiv 

la spectacolele acestora.  

- LANSAREA ZIARULUI COTIDIANUL 

Teatrul Tineretului “Metropolis” a găzduit Dezbaterile Cotidianul.ro, în această ediţie 

tema fiind ”Blocajul României și reconcilierea națională”. Au fost invitaţi  foști șefi ai statului, ai 

Guvernului, principali decidenți, reprezentanți ai mediului academic, economic și social. De 

asemenea Cotidianul.ro a anunţat apariţia ediţiei tipărite a ziarului Cotidianul, lansat de Ion Raţiu 

în 1991.  

- GALA PREMIANŢILOR dedicată tinerilor care au obţinut “nota 10”, la examenul de 

bacalaureat în anul 2016 

Teatrul Tineretului “Metropolis” a organizat împreună cu Centrul de Proiecte şi Programe 

Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret, din cadrul P.M.B Gala Premianţilor care au 

obţinut “nota 10” la examenul de bacalaureat şi evaluare naţională în anul 2016.            
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- PARTENERIAT LICEUL “George Coşbuc” 

În cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie, Teatrul Tineretului “Metropolis” a găzduit 

un spectacol bazat pe fragmente ale operei skakespeariene, prezentat de către un grup de elevi ai 

liceului menţionat mai sus.  

- PARTENERIAT ŞCOALA EUROPEANÂ 

În cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie, Teatrul Tineretului “Metropolis” a găzduit 

timp de 3 zile, spectacole bazate pe fragmente ale operei shakespeariene, prezentate de către un 

grup de elevi ai şcolii menţionate mai sus.  

- PARTENERIAT FEDERAŢIA MILITARILOR din România 

În cadrul parteneriatului, a fost oferit un spectacol realizat de către membrii acestei federaţii. 

“Brâncoveanu, Irvireanu, iubire de Biserică şi neam”, un spectacol prezentat în cadrul 

parteneriatului realizat împreună cu Compania Teatrală  “Zona”, Protoieria Sector 2 din Capitală 

şi L.T.C.O.R. filiala Sector 2.  

Spectacole în premieră au fost următoarele: “DOMNUL IBRAHIM ŞI FLORILE DIN 

CORAN” de Eric Emmanuel Schmitt, regia Chris Simion, “DOUĂ LINIUŢE” de Lia Bugnar, 

regia Lia Bugnar,  “MĂ TOT DUC” adaptare după William Shakespeare, Marc Dorè, 

“JURNALUL PLĂCERII” de Jean Claude Carrière, regia Andreea Vulpe, “AMADEUS” de 

Peter Schaffer, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză,“O SCRISOARE PIERDUTĂ” de I.L. 

Caragiale, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, “JAKE ŞI FEMEILE LUI” de Neil Simon, 

regia Claudiu Goga, “HAGI TUDOSE” de Barbu Ştefănescu Delavrancea, regia Dan Tudor, “S-

A FURAT MIREASA” de Radu Popescu, regia Radu Popescu. 

Spectacole create în anii anteriori şi reluate în 2016 au fost:  

„PAGANINI”, regie şi text Mick Davis, „O FEMEIE DRÂGUŢA CU O FLOARE ŞI 

FERESTRE SPRE NORD”, de Eduard Radzinski, regia Mihai Constantin, „CUM SE 

CUCERESC FEMEILE”, de Woody Allen, regia Liviu Lucaci,  „DATOR VÂNDUT”, de 

Eugene Labiche, regia Dan Tudor, „A DOUĂSPREZECEA NOAPTE”, de W. Shakespeare, 

direcţia de scena Victor Ioan Frunză, „ROMEO ŞI JULIETA”de W. Shakespeare, direcţia de 

scena Victor Ioan Frunză, „7 DINTR-O LOVITURA”, text şi regie Lia Bugnar,  „ROMÂNIA, 

ÎNCHIS PENTRU INVENTAR”, „EFECTUL RAZELOR GAMMA ASUPRA 

CRĂIŢELOR LUNATICE”, de Paul Zindel, regia Mariana Cămărăşanu, “VISUL UNEI 

NOPŢI DE VARĂ”de W. Shakespeare, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, “PERETELE”, 

text şi regie Lia Bugnar, „N(AUM)”, dupa textele lui Gellu Naum, regia Mariana Camarasanu, 

“BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni, regia  Dan Tudor, “TARTUFFE” sau “Impostorul”, de 

J.B.P de Molière, direcţia de scena Victor Ioan Frunză, “LECŢIA DE VIOLONCEL”, de Mona 
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Radu, regia Felix Alexa, “ŢARUL IVAN ÎŞI SCHIMBĂ MESERIA”, de  Mihail Bulgakov, 

regia Gelu Colceag, „FANTOMA, DRAGOSTEA MEA!”, de Noel COWARD, regia Şerban 

Puiu, “TARELKIN”, după A. V. Suhovo Kobilin, regia Gelu Colceag, “DOI PE O BANCĂ”, 

de Alexandr Ghelman, regia Emanuel Parvu, “DOCTORI, FEMEI ŞI ALTE 

ÎNTÂMPLÂRI”de Georges Feydeau, regia Vlad Corbeanu, “PIJAMALE”, de Mawby Green şi 

Ed Feilbert, regia Silviu Biriş (după farsa “Moumou” de Jean de Letraz). 

Premiile acordate în anul 2016 au fost urmatoarele: 

- Marele Premiu al Festivalului Dramaturgiei Contemporane, Braşov, este acordat spectacolului 

„Domnul Ibrahim şi florile din Coran”, de Eric Emmanuel Schmitt, Teatrul Metropolis Bucureşti; 

- Premiul special al juriului: Marian Râlea, pentru rolul “Ibrahim”, din spectacolul „Domnul 

Ibrahim şi florile din Coran”, de Eric Emmanuel Schmitt – Teatrul Metropolis Bucureşti ; 

- Premiul pentru regie: Chris Simion, pentru spectacolul „Domnul Ibrahim şi florile din Coran”, 

de Eric Emmanuel Schmitt, Teatrul Metropolis Bucureşti. 

 
 
 
TEATRUL EXCELSIOR 

 

În anul 2016 au fost puse în scenă nouă premiere după cum urmează: 

 din Programul „Tineri pentru Tineri”: 

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS sau UN JOC PE BUNE de Maria Manolescu, 

regia Alexandru Mâzgăreanu; 

FLUTURII SUNT LIBERI de Leonard Gershe, regia Erwin Șimșensohn; 

CEA MAI FRUMOASĂ FLOARE DIN LUME, scenariul și regia Chris Simion-Mercurian; 

 din Programul „Fabrica de jucării”: 

CEI TREI PURCELUȘI, după un basm de James Orchard Halliwell-Phillipps, dramatizarea și 

regia: Stelian Milu; 

CASA PISICII de Samuil Marșak, adaptare de Robert Robert Emanuel (traducerea Gellu Naum), 

regia Lenuș-Teodora Moraru; 

 din Programul „Un CLASIC”: 

VIVIEN LEIGH – ULTIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ de Marcy Lafferty, regia Liana 

Ceterchi; 

 din Programul „Music SHOW”: 

BAMBI, dramatizare de Ema Stere după Felix Salten, muzica: Ioan Gyuri Pascu, regia: 

Attila Vizauer; 

#EMOJIPLAY, un spectacol de teatru coregrafic de Gigi Căciuleanu; 
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 din Proiectul „NEW DRAMA - Concurs de dramaturgie pentru adolescenți” 

(Programul ART–CREATIVE): 

TIME FOR SHOPPING sau THE TIMEAHOLICS STORY de Bogdan Capșa, regia Anca 

Ciuclaru - piesa câștigătoare a celei de-a doua ediții a Concursului de dramaturgie.  

Pe parcursul anului 2016 au avut loc spectacole-eveniment, precum: 

- BAMBI, spectacol în cadrul Campaniei „Artişti pentru Artişti” organizată de UNITER, 

spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Teatrului pentru Copii și Tineret ; 

- VRĂJITORUL DIN OZ, spectacol dedicat Zilei Mondiale a Teatrului ; 

- ȘCOALA ALTFEL (14 spectacole pentru copii, școlari și liceeni la care au participat zeci de 

instituții de învățământ din București și din localitățile aflate în proximitatea capitalei); 

- iHAMLET – spectacol eveniment ce îmbină tehnologii multimedia performante cu textul 

dramatic scris special pentru acest proiect de Elise Wilk (dramaturg reputat), spectacol produs de 

Asociația Punctart cu sprijinul ARCUB și Bristish Council ; 

- GALA FESTIVALULUI NAȚIONAL AL CORURILOR, concert extraordinar susținut de 

coruri din București și din țară, ce au fost înființate datorită programului Nicio școală fără cor 

(program inițiat de CANTUS MUNDI, în parteneriat cu Teatrul EXCELSIOR și Corul 

MADRIGAL), cu participarea Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. 

De-a lungul anului au fost desfăşurate parteneriate precum: 

Viitorul sună bine - parteneriat pe tot parcursul anului 2016 cu Colegiul Naţional de Informatică 

„Tudor Vianu” pentru prezentarea spectacolelor realizate de elevi pe scena Teatrului 

EXCELSIOR, cu ajutorul personalului tehnic specializat al instituției:Chiriţa în provincie, 

Mamma mia, Notre Dame de Paris, Grease, Poveşti de iarnă; 

Gala aniversară a Radioului „Itsy Bitsy” ; 

Kids Fashion Week / Festivalul de Modă pentru Copii, organizat de Asociația Culturală 

Dominium, în colaborare cu Teatrul EXCELSIOR ; 

ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN de Nikolai Vasilievici Gogol, regia Alexandru Nagy, spectacol 

prezentat de Teatrul EXCELSIOR și Asociația Culturală „DA”; 

EȘTI UN ANIMAL, VISKOVITZ! după Alessandro Boffa, adaptarea scenică și regia Tudor 

Lucanu – Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea ; 

HIDE & SEEK de Esther Rölz, regia: Dragoș Câmpan, Asociația „Carta” ; 

TANGO TENTATION, spectacol realizat printr-un program derulat de Asociația „A&A 

Associated Artist: Dance Lab/ Choreographic research”, program realizat cu ajutorul AFCN ; 

RESPIRĂ– Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea ; 

EU SUNT DUTKIN, spectacol de Cezar Boghină – Asociația Culturală EUROART; 
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iHAMLET – spectacol eveniment multimedia produs de Asociația Punctart cu sprijinul ARCUB 

și Bristish Council, în parteneriat cu Teatrul EXCELSIOR, susținut pentru copii din medii 

defavorizate și din centrele de plasament ; 

IMPRO TNT– Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; 

#minor, un spectacol de Bogdan Georgescu, Teatrul Național „Radu Stanca” și Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu . 

                Pe parcursul anului 2016, Teatrul EXCELSIOR a participat la o serie de festivaluri: 

Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru” – Bacău -Teatrul 

Municipal Bacovia ; 

VIVIEN LEIGH - ULTIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ de Marcy Lafferty cu Lamia Beligan, 

regia Liana Ceterchi ; 

Gala Premiilor UNITER, ed. a XXIV-a, Oradea, Teatrul „Regina Maria”; 

Festivalul Internațional de Teatru Nou, ed. a IV-a, Arad, Teatrul Municipal Arad 

THE HISTORY BOYS. POVEȘTI CU PARFUM DE LICEU de Alan Bennett Regia: 

Vlad Cristache; 

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii GULLIVER, Galați ; 

Festivalul VedeTeatru, Buzău – Teatrul „George Ciprian”; 

Festivalul VedeTeatru, Buzău, Teatrul „George Ciprian”; 

Festivalul Internațional de Teatru Sibiu - Casa Armatei Sibiu ; 

Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii „Cărăbuş”, ediţia a II-a, Brăila, Parcul 

Monument ; 

Festivalul  VACANŢA  DE  VARĂ  CU  EXCELSIOR,  ed.  a  II-a, București,Parcul 

Bazilescu ; 

Festivalul Naţional de Teatru Tânăr IDEO IDEIS, ediţia a XI-a, Alexandria - Casa de 

Cultură ; 

Festivalul  VACANŢA  DE  VARĂ  CU  EXCELSIOR,  ed.  a  II-a, București, Parcul 

Bazilescu;  

Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii „Așchiuță”, Pitești - Teatrul „Alexandru Davila” ; 

Festivalul de Teatru Scurt, Oradea, Sala Arcadia; 

Festivalul de teatru pentru adolescenți EXCELSIOR TEEN-FEST, ediţia a II-a, București, 

Teatrul Excelsior; 

Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ed. a XI-a – Alba Iulia, Casa de Cultură a 

Studenților; 
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Festivalului Internațional de Teatru și Literatură „Liviu Rebreanu” de la Bistrița, a XII-a 

ediție, Inaugurarea Teatrului de Proiecte, Palatul Culturii Bistrița . 

De-a lungul anului 2016, am desfășurat proiecte şi programe precum: 

 

EXCELSIOR TEEN-FEST Ediția a II-a 

EXCELSIOR TEEN-FEST este un festival profesionist de teatru pentru adolescenţi. Pe lângă 

pilonul principal, reprezentat de spectacolele de teatru, ediţia a doua a avut în program şi alte 

evenimente conexe adresate tinerilor: seri de filme, ateliere cu artişti importanţi, prezentări de 

carte pentru adolescenţi. Tuturor aceste evenimente li s-au adăugat o serie de ateliere de creative 

writing şi fotografie care și-au propus, la rândul lor, să aducă în lumină, prin intermediul 

energiilor creative ale tinerilor, oraşul ascuns, oraşul fiecăruia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIEF. Laborator de teatru tânăr ediția I-a 

Dedicat liceenilor, RELIEF este primul proiect din România gândit să prezinte publicului 

bucureștean atât produsele unui portofoliu pregătit în prealabil cât și rezultatele creative ale unui 

laborator intensiv de trei zile. Secțiunea Spectacole de teatru tânăr a adus pe scena Teatrului 

Excelsior 93 de liceeni din toată țara pentru a-și prezenta spectacolele pregătite în prealabil. Cele 

6 trupe invitate au fost: Atelierul de Teatru (Botoșani), Seism (Focșani), AS (București), 

Amprente (Brașov), Brainstorming (București) și Drama Club (Botoșani). Secvențe este secțiunea 

necompetitivă care le-a oferit celor 93 de participanți ocazia de a lucra cu un regizor profesionist 

și un muzician/coregraf pe o scenă dintr-o piesă de teatru de William Shakespeare, timp de 3 zile, 

prezentând rezultatele, în cadrul galei de încheiere, în fața unui public de peste 200 de persoane. 
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NEW DRAMA – 

concurs de dramaturgie pentru adolescenţi – Ediţia a II-a 

 

NEW DRAMA – concurs de dramaturgie pentru adoloscenţi – este primul proiect din cadrul 

programului Excelsior Educaţional, care are ca obiectiv folosirea educaţiei ca modalitate de 

transmitere şi producere a culturii (prin activităţi culturale întreprinse chiar de copii și 

adolescenţi). Proiectul vizează tinerii pasionaţi de teatru, adolescenţii cu vârsta între 14 și 18 ani, 

încurajându-i să își dezvolte imaginaţia prin însușirea și exersarea tehnicilor de scriere dramatică. 
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 Cele șapte texte finaliste au fost prezentate sub formă de spectacole lectură, realizate de trei 

tineri regizori, împreună cu cincisprezece tineri actori, studenți ai Universității Naționale de Artă 

Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București. Piesa câștigătoare este în momentul de 

față în repetiții și va intra în repertoriul Teatrului EXCELSIOR. NEW DRAMA – concurs de 

dramaturgie pentru adoloscenţi a fost anunţat şi prezentat pe larg în presă, fiind foarte bine 

primit de profesioniştii din teatru, de profesori şi, mai ales, de adolescenţi. 

 

VACANȚĂ DE VARĂ CU EXCELSIOR 

Vacanţa de vară cu EXCELSIOR este un eveniment de stradă de amploare care a oferit 

copiilor și tinerilor un mod plăcut de petrecere a timpul liber în vacanță și, în egală măsură, o 

șansă de a intra în contact cu fascinanta lume a artelor spectacolului. Spectacole precum Scufița 

roșie, Degețica, Vrăjitorul din Oz, Magia copilăriei, Hensel și Gretel, Motanul încălțat, Turtița 

fermecată, spectacole ale „Teatrului EXCESLIOR”, ale Teatrului „Ion Creangă” sau ale 

diferitelor trupe independete din capitală i-au încântat pe cei mici. 
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Filme precum Amintiri din copilărie, Alo aterizează străbunica, Bădăranii, BD intră în 

acțune, Chirița la Iași, Coana Chirița, D-ale carnavalului, Două lozuri, Drumul oaselor, 

Dumbrava Minunată, Iancu Jianu, haiducul, Liceeni, Liceeni Rock'n roll, Mărgelatu, Maria 

Mirabela, Mihail Câine de circ, O scrisoare pierdută, Pintea, Pistruiatul, Roșcovanul, Titanic 

Vals, Zestrea domniței Ralu au fost proiectate în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică în 

încheierea programului artistic, bucurându-se de un mare succes în rândul iubitorilor de 

cinematografie românească. 

 

MOȘ CRĂCIUN VINE LA EXCELSIOR, editia a 2-a. 

Spectacole de teatru, concerte de colinde, recitaluri susţinute de artişti consacraţi, ateliere creative 

de joacă pentru cei mici coordonate de actori şi animatori, concursuri şi întreceri răsplătite cu 

daruri au fost doar câteva dintre surprizele pregătite de către organizatori. Deoarece considerăm 

că păstrarea, perpetuarea și transmiterea tradițiilor și valorilor străbune este vitală pentru noua 

generație, mai ales în mediul urban, privat tot mai mult de astfel de mijlociri, anul acesta am 

conceput programul de iarnă ca pe un Festival de obiceiuri și datini. Pe lângă concertele 

extraordinare susținute de interpreți reputați precum Narcisa Suciu, Irina Loghin, Mihai 

Constantinescu sau Fuego, am introdus în program corurile Cantus Mundi cu un repertoriu 

exclusiv de colinde, dar și ansambluri folclorice care aduc în fața publicului bucureștean o serie 

de datini inedite, din diferite zone ale țării.  
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FESTIVALUL CORURILOR ȘCOLARE 

În 2016, Teatrul EXCELSIOR alături de partenerul instituțional Corul Național de Cameră 

„Madrigal-Marin Constantin” a inițiat Festivalul corurilor școlare care face parte din Programul 

Național Cantus Mundi instituționalizat prin Hotărârea de Guvern nr. 821/2014, având ca scop 

principal, integrarea socială a elevilor din unitățile de învățământ de pe teritoriul Municipiului 

București prin activitatea de grup reprezentată de cântul coral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul a fost organziat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

 

 

TEATRUL STELA POPESCU 

Infiinţat în data de 28 aprilie 2016, prin HCGMB nr. 89/ 2016, a devenit cel mai tânăr 

teatru de balet şi muzică ce se adresează copiilor, tinerilor.  

In perioada septembrie - decembrie 2016 au fost lansate urmatorele premiere:  

- STELA ŞI PRIETENII EI- o gală inaugurală, în care am avut şi invitaţi speciali din toate 

genurile muzicale.  

- Musicalul ALADIN de ROMAN VLAD, o tratare filmică a celebrei povestiri, cu dansuri pline 

de vitalitate, culoare, cu efecte scenice, cu ecouri de cântece de epocă (vezi melodii de DIMITRIE 

CANTEMIR )- un titlu care a fost rulat cu succes şi în ţară 

( SIBIU, CONSTANŢA, RÂMNICU VÂLCEA etc. ), şi care se va relua în curând, la cererea 

copiilor.  

- Feeria folclorică ROMÂNIA ŢARĂ MAGICĂ, ţesută pe firul unui celebru basm, cu melodii 

autentice din vetre folclorice seculare, cu dansuri etno- mult îndrăgite de tineri, cu proiecţii 

sugestive –filmări cu drona deasupra unor oraşe pitoreşti, rularea unor obiceiuri, tradiţii. O 

producţie închinată ZILEI DE 1 DECEMBRE- cu mare ecou în rândul fanilor TSP- 

TEATRULUI STELA POPESCU.  
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- Gala DE LA CHIRIŢA LA HARAP ALB - o paradă a celebrelor personaje care sunt prezente 

în actuala stagiune, spre amuzamentul copiilor. 

- FESTIVALUL CÂNTECULUI CARE FACE MINUNI- ediţia I-a, care se adresează şcolilor 

speciale, caselor de copii, fundaţiilor.  

- FESTIVALUL SECRETELE HITURILOR- ediţia I –a, care alcătuieşte cu titlul sus 

menţionat un diptic şi oferă copiilor crochiuri coregrafice inspirate de cele mai noi hit-uri, 

îndrăgite de ei.  

- un PARTENERIAT CU PATRIARHIA, prin FUNDAŢIA SF. SPIRIDON- o serie de 

spectacole care pretutindeni au impresionat, au cucerit.  

-Avanpremiera musicalului de succes CHIRIŢA LA IAŞI, în regia lui DAN TUDOR, 

scenografia VIORICA PETROVICI. 

7 titluri, 7 premiere au fost în perioada sept-dec. 2016. Dosarul de presă, reportajele de la 

RADIO ROMÂNIA, TVR, alte televiziuni- fiind elocvente privind calitatea, originalitatea 

producţiilor  TEATRULUI STELA POPESCU, talentul tinerilor artişti de a cuceri publicul.   

Tot în această perioadă am demarat procedurile pentru lansarea INTERNATIONAL 

CHILDREN FESTIVAL, BUCUREŞTI 27-30 mai 2017-premieră în agenda artistică 

internaţională, teatrul Stela Popescu devenind membru al Asociaţiei Internaţionale a Festivalurilor 

de Folclor – EAFF, partener UNESCO. Şi, până la această dată avem înscrieri din TURCIA, 

BULGARIA, INDIA, GRECIA, ROMÂNIA.  

TEATRUL STELA POPESCU a lansat în toamna anului 2016 doua programe 

educationale:  

-„MUZICĂ BUNĂ, EDUCAŢIE PERMANENTĂ”- work-shop-uri, la care participă 

personalităţi ale vieţii artistice, sistemul repetiţiilor generale în regim deschis.  

-„DIFERIŢI DAR EGALI”- work-shop-uri care acompaniază FESTIVALUL CÂNTECULUI 

CARE FACE MINUNI şi FESTIVALUL SECRETELE HITURILR.  

TEATRUL STELA POPESCU a fost numit de către preşedintele EAFF, NIKOLAEV 

KALOIAN, un „EMINENT AMBASADOR AL ROMÂNIEI”. Astfel, în aceste luni de la 

instituţionalizare, TSP a obţinut TROFEUL ROMANIMA DE LA NURNBERG, PLACHETA 

DE ONOARE DE LA VELIKO TÂRNOVO şi GRAD PRIX la CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL VIENNA STARS - DE LA VIENA.  

 

TEATRUL ION CREANGĂ 

Programele și proiectele derulate în cursul anului 2016 au fost următoarele;  



271 

 

- Spectacolul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” după Petre Ispirescu și 

Mihai Eminescu ;  

- Spectacolul „A 12-a noapte” după William Shakespeare, adaptarea scenică și regia: Peter 

Kerek;  

- Educația timpurie, teatru pentru 0- 6 ani ; 

- Bună dimineața! Spectacol senzorial pentru copii sub 3 ani.Regia: Ioana Petre ; 

- Pernuța somnoroasă - Spectacol senzorial pentru copii sub 3 ani. Regia: Carmen Palcu 

Adam și Voicu Hetel ; 

 

 

- Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de povești” ; 

- Festivalul Amintiri din Copilărie  

Beneficiari: peste 20.000 de copii și adulți  

- Festivalul Bucureștii lui Caragiale  

Nr. de participanți: peste 2800 de adulți.  

- Crăciunul Copiilor  

Beneficiari: peste 10.000 de copii și adulți  

- TIC PITIC – Zilele Small Size  

Beneficiari: 465 copii și adulți  

Grad de ocupare al sălii: 100%  

- Program educațional. Ora de teatru și povești  

Proiecte:  

Clubul Micului Actor ; 

Poveștile de vineri ale Teatrului Ion Creangă ; 

Cursul de oratorie „Arta de a spune o poveste” ;  
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Stagiunea estivală 2016; 

„VăraTic – Palatele Brâncovenești primesc oaspeți din povești”.  

 

 

 

 

Program social : 

Caravana TIC (ediția a II-a) ; 

Campania de donații Teatru în ghetuțe (ediția a III-a) ; 

 

 

Spectacole și ateliere organizate în unități spitalicești . 

 Activitate internațională : 

Implementarea de proiecte europene :  



273 

 

Proiectul „Small size, Performing Arts for Early Years” este finanțat de Programul Uniunii 

Europene - „Europa Creativă” 2014 - 2018, fiind unul dintre cele două proiecte adresate copiilor 

(dintr-un total de 74 de proiecte de mare amploare) care au fost selectate spre finanțare.  

Proiectul include 17 parteneri din 15 țări (Italia, Spania, Irlanda, Polonia, Franța, Germania, 

Ungaria, Finlanda, Slovenia, Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Belgia, Austria și România).  

Participarea reprezentanților instituției la evenimente internaționale - gale, festivaluri, 

showcase-uri, în vederea promovării activității Teatrului și identificării de noi modalități de 

colaborare:  

-anual „Small Size, 

Performing Arts for Early Years” – Polonia, august 2016;  

 Festivalul Internațional de Dans pentru Copii – Israel, septembrie 2016;  

Creșterea vizibilității Teatrului în circuitul festivalier internațional:  

 Participarea cu spectacole la festivaluri din afara granițelor:  

Festivalul Internațional al Spectacolelor pentru Copii „Magic Curtain” Targovishte, Bulgaria (mai 

2016) – cu spectacolul „Zbor prin povești”;  

Festivalul Internațional al Teatrelor pentru Copii, Subotica, Serbia (septembrie 2016) – cu 

spectacolul „Zbor prin povești”;  

Festivalul EuRoCultura, Bruxelles, Belgia (octombrie 2016) – cu spectacolul „Spaima zmeilor”.  

-a Micul Prinț” și „Spaima zmeilor” la 

festivaluri cu caracter internațional, organizate de teatrele din România (Galați, Oradea, Buzău, 

Brașov).  

 

TEATRUL DE ANIMAŢIE “ŢĂNDĂRICĂ” 

 

Planul minimal  pe stagiune a fost: 

- 450 de spectacole; 

- 75.086 de spectatori (plătitori); 

- 5.331 de spectatori (gratuit); 

- 80.417 total spectatori  pe anul 2016.   

- 22 titluri pentru copii, din care 7 premiere şi 19 reluări minim; 

- 4 titluri pentru adolescenţi şi adulţi din care 1 premieră şi 3 reluări. 

 

Lista spectacolelor din repertoriu pe segmentele de vârstă realizate mai sus: 

Albă ca Zăpada       5-9 ani 
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Motanul Încălțat      3-7 ani 

Jack și Vrejul de Fasole      5-9 ani 

Lampa lui Aladin     5-11 ani 

Păcală       3-9 ani 

Punguța cu doi bani      3-9 ani 

Pinocchio       5-11 ani 

Tom degețel      5-11 ani 

Mica sirenă       3-7 ani 

Capra cu trei iezi      3-7 ani 

Cei trei purceluși      3-9 ani 

Candid       14+ ani 

Play Shakespeare                                                  16+ ani 

Prinţesa şi broscoiul     3+ ani 

Eu, Oblio       4+ ani 

Fata babei şi fata moşneagului    3+ ani 

Croitoraşul cel viteaz     3+ ani 

Micul Prinţ      3+ ani 

Rapunzel       5+ ani 

Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele 5+ ani 

Muzicanţii din Bremen     3+ ani 

Pescarul şi peştişorul fermecat    4+ ani 

Cui i-e frică de bau-bau     4+ ani 

Vasilache, ministrul păpuşilor    16+ ani 

Strada       16+ ani 

Tigrişorul Petre      4+ ani 

Adunarea păsărilor     16+ ani 

Ursul păcălit de vulpe     3+ ani 

Ridichea uriaşă      3+ ani 

Cine eşti tu      2+ ani 

Visul unei nopţi de vară     16+ ani 

Golem       16+ani 

Acasă (coproducţie cu Teatrul Nottara)  16+ ani 

   În anul 2016 Teatrul  de Animație Ţăndărică şi-a continuat colaborarea cu diverse instituţii 

de cultură după cum urmează: 
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 Teatrul de Animație Țăndărică și UNITER au colaborat pentru organizarea 

evenimentului „Artiști pentru Artiști”; 

 Ministerul Culturii și Cultelor  a susținut Teatrul de Animație Țăndărică cu finanțarea 

materialelor promoționale din cadrul Festivalului Internațional al Teatrului Contemporan 

de Animație ImPuls; 

 Institutul Cultural Român din Turcia a asigurat prezența Teatrului de Animație 

Țăndărică la două festivaluri din Istanbul și Izmir cu spectacolele Candid și Cine ești tu?; 

 Institutul Cultural Român din Lisabona a asigurat prezența Teatrului de Animație 

Țăndărică la Festivalul de Teatru Almada cu spectacolul Adunarea Păsărilor; 

 Institutul Polonez a asigurat traducerea spectacolului trupei Teatrului de Animație din 

Poznan în cadrul Festivalului Internațional al Teatrului Contemporan de Animație ImPuls 

precum și a conferinței din cadrul aceluiași festival, susținută de Marek Waszkiel, 

directorul Teatrului de Animație din Poznan; 

 Institutul Francez a asigurat prezența trupei Petit monseur în cadrul festivalului ”Teatru, 

stradă și copil”; 

 Comunitatea valonă a asigurat prezența trupei ”Les Voisins” din Belgia în cadrul 

festivalului ”Teatru, stradă și copil”; 

 Primăria orașului Buftea și Centrul Cultural Buftea au asigurat locația spectacolului 

trupei ”Les voisins” din Belgia în cadrul festivalului ”Teatru, stradă și copil”; 

 Muzeul de Artă din Cluj a găzduit expoziția itinerantă ”Perpetuum Țăndărică” în două 

săli ale muzeului;  

 Direcția de asistență socială oferă copiilor din categorile sociale defavorizate participarea 

la spectacolele Teatrului de Animație Țăndărică. 

Deplasările interne în 2016 au fost: 

1. Festivalul ”EuroMarionete”, Arad; 

2. Festivalul de Teatru ”Povești”, Alba Iulia; 

3. Festivalul ”Ștefan Iordache”, Caracal; 

4. Festivalul de Teatru pentru Copii ”Așchiuță”, Pitești; 

5. Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Iași; 

6. Festivalul de Animație ”Sub bagheta lui Merlin”, Timișoara; 

7. Festivalul Internațional de Animație ”Gulliver”, Galați; 

8. Festivalul  Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete ”Puck”, Cluj Napoca; 

9. Festivalul de Teatru pentru Copii ”Arcadia”; 
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10. Festivalul Artelor Spectacolului ”BABEL F.A.S.T.”, Târgoviște; 

11. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ”Caravana poveștilor”, Brașov; 

12. Festivalul de Arta Sradală pentru Copii și Tineret ”Magie, Feerie și Povești”, Ploiești; 

13. Festivalul ”Vedeteatru”, Buzău; 

14. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ”100, 1000, 1000000 de povești”; 

15. Festivalul ”FESTin pe Bulevard”, Teatrul Nottara, București; 

16. Deplasare Brănești. 

Deplasări externe în anul 2016: 

1. Festivalul de Teatru ”Almada”, Lisabona, Portugalia; 

2. Zilele Culturii Europene, Kalrsruhe, Germania; 

3. Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineret, Torino, Italia; 

4. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret, Istanbul, Turcia; 

5. Festivalul Internațional de Teatru Clasic, Izmir, Turcia; 

6. Festivalul de Teatru pentru Copii, Beijing, China; 

7. Festivalul de Teatru pentru Copii, Seul, Coreea; 

8. Festivalul ”FAMILIA”, Chișinău, Republica Moldova.   

În anul 2016, Teatrul de Animație Țăndărică a organizat trei festivaluri: 

 ”Țăndărică Altfel”: prezentări informativ-educative folosind mijloace teatrale realizate de 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURD, Inspectoratul General al Poliției 

Române, ateliere de construcție păpuși-marionete și jocuri cu măști, cursuri de teatru și 

construcție de obiecte animate, toate dedicate copiilor. 

 „Teatru, stradă şi copil”- motto Fă ceva diferit! Ia un copil şi du-l azi la teatru! 

 Festivalul "Teatru, Stradă și Copil" este parte integrantă a proiectului "Stagiunea de Vara", 

iar pe parcursul acestuia s-au desfășurat și conferințe educative (Irina Petrea), workshop-uri de 

clownerie, prezentări informativ-educative folosind mijloace teatrale, exerciții de improvizație 

dedicate copiilor și ateliere de creație dedicate acestora. Pe toată perioada “Stagiunii de Vara” 

prețul biletelor la spectacolele jucate la Teatrul Itinerant Țăndărică a fost de 1 leu; acest lucru a 

fost posibil prin inițierea proiectului “Țăndărică pentru toți”, realizat cu sprijinul Consiliului 

General al Municipiului București. 

 Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație ”ImPuls” 

 Din spectrul internațional s-au numarat invitați din Austria, Italia, Germania, Rusia, 

Turcia, Australia, Israel, Spania, Statele Unite, Polonia, Grecia. Alături de sfera internațională, 

participarea națională a fost de asemenea una consistentă, fiind selectate cele mai bune producții 
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din stagiunea curentă ale teatrelor de profil din România: Târgu Mureș, Ploiesti, Cluj-Napoca, 

Târgoviște, Alba Iulia. 

 Pe lângă festivalurile enumerate, in 2016 Teatrul de Animatie Țăndărică a mai desfășurat 

o serie de proiecte importante, astfel: 

Proiectul SALT 

  Anul 2016 este anul primei ediţii a desfăşurării acestui proiect. Comisia de evaluare a 

proiectului SALT 2016 a selectat și propus pentru etapa finală următoarele proiecte care vor fi 

analizate pentru a fi coproduse cu Teatrul de Animație Țăndărică: 

 Regele Moare, regia Eliza Păuna; 

 Cu toată familia pe cap, regia Baczo Tunde; 

 Kinekting Strings de Mora Edutainment. 

Conferintele IDEEA – Inovație, Dezvoltare, Educație și Evoluție prin Artă  

 În cadrul proiectului Conferintele IDEEA – Inovație, Dezvoltare, Educație și Evoluție prin 

Artă s-a pus un mare accent pe organizarea unor serii de conferințe dedicate atât specialiștilor din 

domeniul teatrului de animație, cât și părinților, abordând teme actuale din sfera parenting-ului și 

educației.  

 Expoziție Interactivă/Muzeul Itinerant ”Perpetuum Țandărică” 

   Proiectul Expoziție Interactivă/Muzeul Itinerant ”Perpetuum Țandărică” constă într-o 

prezentare artistică a patrimoniului Teatrului de Animație Țăndărică și a unor fragmente de piese 

extrase din repertoriu. 

DramAnima Center 

   Prima ediție a acestui proiect s-a desfășurat în perioada 15-21 noiembrie și a fost împărțit 

în trei etape majore: etapa de cercetare, în parteneriat cu elevi voluntari ai Colegiului Național 

Cantemir Vodă din București, etapa de creație (desfăşurată în sala Laborator 3 a Teatrului de 

Animație Țăndărică) și prezentarea textelor dramatice realizate (21 noiembrie, sub formă de 

spectacol-lectură cu actori amatori și profesioniști).  

    Pentru promovarea activităţii Teatrului de Animaţie Ţăndărică, în decursul anului 2016 au 

fost încheiate o serie de parteneriate precum: 

 Posturi de Televizune: Societatea Română de Televiziune în vederea realizării unui film 

documentar și difuzarea a trei spectacole din repertoriul Teatrului de Animație Țăndărică, 

Digi 24;. 
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 Posturi de Radio: Itsy Bitsy (spoturi ştiri, media plan), Radio Romania Cultural (spoturi 

ştiri, media plan),  Radio Bucureşti FM, Radio România Junior, Radio France 

International ; 

 Publicaţii print / online: Observatorul cultural, Liternet.ro,  Șapte Seri, Zile și Nopți; 

 Site-uri: Gradinite.com, Melc-codobelc.ro, Copilul.ro, SapteSeri.ro, Agerpress.ro, 

Onlinegallery.ro, Prokid.ro, Qbebe.ro, Suntparinte.ro, mamica.ro, 

sfatulmamicilor.ro, liternet.ro, copiisimamici.ro, listagradinite.ro. 

 

OPERA COMICĂ PENTRU COPII 

Premierele anului 2016 au fost: 

 "Hapciu în RE major", adaptare după celebra operetă "Mam'zelle Nitouche" (de F. R. 

Hervé, libret de Henri Meilhac și Albert Millaud).  

 Baletul “Don Quijote”, pe muzica lui Ludwig Minkus, după romanul lui Miguel de 

Cervantes.  

 Baletul “Jack şi Vrejul de Fasole”, un spectacol semnat de Corina Dumitrescu.  

 Celebra operă “Răpirea din Serai”, de W. A. Mozart, cu un libret de Stephanie Gottlieb, 

în regia maestrului Cristian Mihăilescu. 

Festivaluri.  

În luna aprilie 2016, Opera Comică pentru Copii a organizat cea de-a doua ediție a Festivalului 

„Hansel şi Gretel”. În cadrul acestuia, pe parcursul Săptămânii Altfel, au fost jucate 38 de 

spectacole. Festivalul „Opera Copiilor”, organizat la începutul lunii iunie în parcul Herăstrău, 

când peste 25.000 spectatori au luat parte la activităţile organizate vreme de 3 zile. Lunile de vară 

au adus la Opera Comică pentru Copii şi la Ateneul Român, importanţi artişti de referinţă la nivel 

mondial, în cadrul primei ediţii a Festivalului ”Marile Serate Muzicale ale Bucureştiului”. La 

finalul anului, Festivalul „Poveste de Crăciun” a adus publicului bucureştean o serie de 

activităţi tematice (recitaluri, campanii de colectare de jucării pentru copii nevoiași, patinoar 

dedicat exclusiv copiilor) care au culminat cu cel mai mare spectacol de iarnă destinat familiei, ce 

s-a desfăşurat cu casa închisă la Sala Polivalentă.  

OCC în turneu la Beijing.  

În perioada 3-10 august, Opera Comică pentru Copii a participat cu baletul “Cenuşăreasa” la cea 

de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii, organizat de Teatrul 
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Naţional pentru Copii din Beijing. Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente 

pentru copii organizate în China şi reuneşte anual artişti de pe patru continente, sub sloganul 

"Light Children's Heart and Shape the Future - Colorful Chinese Dream" (Luminează Inima 

Copiilor şi Modelează Viitorul - Vis Chinez Colorat).  

Ateliere.  

Opera Comică pentru Copii a lansat în anul 2016 seria de ateliere destinate copiilor – Atelierele 

Micul Artist. Pentru o sumă simbolică, 5 lei / curs, copiii bucureşteni se bucură în fiecare 

săptămână de cursuri specifice artelor spectacolului: canto-cor, balet, streetdance, oratrie, 

fotografie si flamenco. Peste 400 de copii frecventează această nouă activitate pe care OCC o 

propune şi care are ca finalitate, integrarea acestor mici artişti” în spectacolele instituţiei, în 

activitatea curentă. 

Abonamentele OCC și Campania "Bilet în așteptare”.  

Începând din stagiunea 2016-2017, Opera Comică pentru Copii lansează abonamentele OCC, un 

nou serviciu pentru public, disponibil online, în reţeaua bilete.ro. Sub sloganul “timp de calitate 

împreună cu copilul tău”, abonamentele asigură accesul la un număr consistent de reprezentaţii, 

sâmbăta şi duminica, şi sunt valabile pentru întreaga stagiune. În plus, includ cadouri variate 

pentru cei mici, în funcţie de tipul de abonament ales, precum şi participări la tombole destinate 

exclusiv abonaţilor. Abonamentele Bronze, Silver, Gold şi VIP au preţuri între 100-350 RON şi 

garantează accesul unei singure persoane la 7 spectacole de weekend, la alegere, locul oferit fiind 

pe primele rânduri, fie la parter, fie la balcon, în funcţie de abonamentul ales. Abonamentul 

Platinum costă 5000 RON şi oferă accesul nelimitat pentru două persoane la oricare dintre cele 

aproape 100 de spectacole programate în weekend, în Sala Mare, până în iunie 2017 inclusiv. 

Până la finalul anului 2016 au fost cumpărate 79 de abonamente.              

Campania “Bilet în aşteptare” a fost initiate în anul 2016 şi este destinată copiilor din mediile 

defavorizate. Oricine doreşte să împărtăşească bucuria vizionării unui spectacol la Opera Comică 

pentru Copii este invitat să achiziţioneze bilete “în așteptare”, la preţul de 15 RON. La fiecare 

asemenea bilet, Opera Comică pentru Copii oferă încă unul şi astfel dăruim împreună copiilor 

instituţionalizaţi sau cu probleme de sănătate ocazia de a vedea spectacole pe parcursul întregii 

stagiuni. Până în luna decembrie au fost achiziţionate peste 1.000 de bilete în aşteptare, deci 2.000 

de copii provenind din mediile defavorizate au luat parte la spectacolele Operei Comice pentru 

Copii.  

Vizibilitate: 
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a) Outdoor.  

Opera Comică pentru Copii a început exploatarea tuturor spaţiilor publicitare de care dispune, 

astfel încât să crească vizibilitatea producţiilor şi a instituției. În acest sens, a fost amenajat 

specific (cadru, lumini) exteriorul podului scenei (cu vizibilitate totală spre Podul Grant). Acum, 

aceste spaţii care totalizează 244 mp promovează zi de zi producţii OCC în condiţii foarte bune. 

Având în vedere creşterea numărului producţiilor, instituţia noastră a demarat şi acţiuni de afişaj 

stradal (afişe 50x70, 70x100), în toate cartierele capitalei.  

b) Online.  

Pagina oficială de Facebook a înregistrat o creştere spectaculoasă atât a numărului utilizatorilor 

abonaţi, cât şi a celor care vizualizează postările. Astfel, numărul celor care au dat like paginii a 

crescut de la 10.642 la 20.144, iar numărul acelora care au vizualizat pagina (unici) a înregistrat o 

creştere de la 243686 (dec 2015) la 650.425 (dec 2016). Spectacolul ”Poveste de Crăciun”, 

transmis online pe pagina de Facebook a instituţiei, s-a bucurat de un număr record de vizualizări: 

124.258. Un element important în comunicarea cu publicul îl reprezintă timpul de reacţie. Timpul 

de răspuns la orice solicitare online nu depăşeşte astăzi, în medie, 7 minute.  

c) TV.  

Opera Comică pentru Copii este singurul teatru din România care înregistrează, în format HD, 

toate noile producţii. Acest lucru este posibil datorită parteneriatului cu Televiziunea Română, 

care şi difuzează aceste înregistrări. Producţiile „Flautul Fermecat”, „Hansel şi Gretel”, „Fetiţa 

cu chibrituri”, „Peter Pan”, „Hapciu în Re Major”, „Don Quijote”, „Răpirea din Serai” şi 

„Poveste de Crăciun” au fost difuzate la finalul anului, pe postul TVR1, la ore de maximă 

audienţă. De asemenea, în baza unui parteneriat de tip barter, instituţia noastră a beneficiat de un 

număr de 600 de plasme amplasate în Bucureşti, pe care au fost difuzate spoturi de 20 secunde la 

fiecare oră.  

d) Publicaţii                

Pe parcursul anului 2016, instituţia noastră a publicat 4 numere ale revistei ”OCC – Revista 

pentru Copii”, material în formatul ,,Şapte Seri”, cu o periodicitate trimestrială, care cuprinde 

evenimentele şi spectacolele de la toate teatrele pentru copii din Bucureşti. Revista este distribuită 

în toate şcolile, în lanţul de magazine Cora şi la sediul nostru. Tot în luna septembrie a fost lansat 

în format A6, programul întregii stagiuni, care a fost distribuit timp de o lună la casele de marcat 

ale tuturor magazinelor Cora din Bucureşti. 
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6.3 CENTRUL DE CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI – CreArt 

 

Anul 2016 a fost un an plin de realizări, fapt atestat de adăugarea unor proiecte noi în 

portofoliu, un public aflat în continuă creştere, venituri proprii mai mari, precum şi de o expunere 

media crescută. Dintre cele mai importante realizări ale anului trecut, menționăm: 

 

- Prima participare a unei instituții de cultură a Municipalității Bucureștiului cu un proiect 

în cadrul programului oficial al Carnavalului de la Veneția (Expoziția de artă decorativă 

românească „Mitologii textile” – Ana Ponta); 

- Prima colaborare cu Muzeul Evreiesc din Viena, importantă instituție de cultură 

subordonată Municipalității Vienei (Expoziția „From Generation to Generation. O nouă 

Haggadah de Arik Brauer”); 

- Organizarea pentru prima dată a unui proiect sub Auspiciile Familiei Regale a Romaniei – 

vernisajul expoziției desfășurându-se la Castelul Pelișor din Sinaia, în prezența A.S.R. 

Principesa Elena a României și a E.S. domnul Alexander Nixon (Expoziția „Arhitectură și 

Regalitate”); 

- Lansarea unei platforme culturale – art7 powered by creart, ce integrează o revistă și 

un radio online și care își propune să devină vocea comunității creative din București. 

Bilanț pe 2016: 392.839 de vizitatori unici; 579.750 de vizite; 2 milioane+ pagini deschise 

pe www.art7.fm; 1.047 articole; 

- Participarea la FNT – Festivalul Național de Teatru cu spectacolul „Mon Cabaret Noir”, 

o producție proprie, Teatrelli – creart; 

- Organizarea primei ediții a celui mai mare festival internațional de trupe tribute din 

România, HeyDay Music Festival; 

-  Organizarea ediției aniversare de 10 ani de la prima ediție a Festivalului Internațional de 

Folclor „Muzici și tradiții în Cișmigiu” și înscrierea acestuia în CIOFF – Consiliul 

Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice și Artă Tradițională – partener al 

UNESCO; 

- Creșterea numărului de participanți la festivalul de artă și cultură urbană – Creative Fest,  

de la peste 15.000 de persoane în 2015 la peste 40.000 de participanți în 2016, datorită 

unui line-up impresionant; 

http://www.art7.fm/
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- Nominalizarea festivalului de 3D video-mapping, iMapp Bucharest, în finala 

competiției AV Awards 2016, la categoria „Live Event of the Year”, din Londra, unde a 

concurat cu proiecte precum: „Volvo XC90 Dealer Launch”, „MTV Placebo Unplugged”, 

„Moscow Circle of Light”, „Audi 25th Anniversary Summer Concert” și „Super Bowl 

50”; 

- Organizarea primei ediții a evenimentului Târgul Bucureștilor, care a adunat în 3 zile 

peste 55.000 de persoane; 

- Organizarea Târgului de Crăciun București - cel mai mare Târg de Crăciun din 

România, pentru prima oară în Piața Constituției și o primă colaborare cu Compania 

Națională Aeroporturi București în vederea promovării târgului în rândul turiștilor străini 

(stand și flashmob); 

- Grădina cu Filme – Cinema & More devine cu fiecare ediție un punct de reper tot mai 

important pe scena culturală bucureșteană; 

- Aducerea la București a unor trupe și artiști de renume din peisajul muzical internațional 

precum: Patrice, DUB Fx, Mando Diao, Roisin Murphy, Redman, Dilated Peoples, 

Promoe, N.O.H.A, Koop Oscar Orchestra, The Herbaliser, Mad Caddies, Coely, Otros 

Aires. Accesul la concerte a fost gratuit, fiind astfel accesibile unui public din toate 

categoriile sociale, prin comparație cu alte festivaluri din România sau de peste hotare, 

pentru care se plătesc bilete la prețuri considerabile; 

- Implementarea unui strategii de comunicare declinată pe toate canalele media și în offline 

și realizarea unor parteneriate strategice pentru evenimentele de anvergură. Anul 2016 

înregistrează peste 270.000 de apariții în media locale și internaționale, 19 pagini de 

Facebook ce însumează 148.260 de like-uri, dezvoltarea a trei site-uri noi, feedback 

favorabil de la public pe rețelele sociale. 

Realizările importante în anul 2016 au fost :  

Evenimente outdoor : 

Tradiții și Flori de Sărbători – ediţia a VII-a în Grădina Cişmigiu ; 

Etnorama – Festivalul Etniilor – ediţia a II-a în Parcul Herăstrău – Intrarea Charles de 

Gaulle; 

HeyDay Music Festival – ediţia I-a în Parcul Izvor; 

Simfonii pe asfalt – ediţia a III-a în Centrul Istoric al Capitalei, la intersecţia străzilor 

Lipscani şi Smârdan;  

Natura Fest – ediţia a II-a în Parcul Izvor. Evenimentul s-a defăşurat sub sloganul 

,,Reciclează, reutilizează, recreează” ; 
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Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu” – ediţia a X-a în 

Grădina Cişmigiu; 

Copacul cu Cărți- ediţia a III-a în Grădina Cişmigiu; 

Creative Fest – ediţia a II-a în Complex ROMEXPO ; 

BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL – ediţia a III-a în Parcul Herăstrău; 

Povești de București – Zilele Bucureștiului  - ediţia de III-a în Parcul Herăstrău; 

iMapp Bucharest – ediţia a III-a în Piaţa Constituţiei; 

Târgul Bucureștilor 30 septembrie – 2 octombrie 2016 în Piaţa Constituţiei; 

Târgul de Crăciun București ediţia a VIII-a în Piaţa Constituţiei; 

Primim cu colindul ediţia I-a în incinta sediului CreArt.. 

Sala Teatrelli: theatre, music and more: 

 Dintre producțiile anului 2016 le amintim pe următoarele :  

CĂSĂTORIE ÎN TREI  de Andreas Petrescu,  

INTERESUL POARTĂ FESUL de Rodica Popescu Bitănescu,  

 

 

 NEMURITORUL de Mona Radu, MILIONUL, NEPOATELE ŞI MILIONARA de Ken 

Ludwig, REGELE GLOABELOR adaptare după George Ciprian. 

 Spectacole de teatru și dans au cuprins QUARTET de Ronald Harwood, HOTEL 

CALIFORNIA de Neil Simon, COMEDII CU GOROBETE de Radu Gabriel, 

PLĂCINTĂ CU MERE de Isaac Buton, JOC DE PISICI de Orkeny Istvan, SLUGĂ 

LA DOI STĂPÂNI adaptare după Carlo Goldoni, MON CABARET NOIR. 

 Concerte ; 
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 Evenimente găzduite de Sala Teatrelli: La Vida Loca Tour 2016; Love is in the Music; 

Stay True to the Real You. 

Grădina cu Filme – Cinema & More :  

Proiecții de film, concerte, spectacole de improvizație ; 

Festivalul de teatru Dell’ Arte ; 

IEsc – urban, contemporan, românesc. 

 

Expoziții : 

Expoziție „Dor de Dor” ; 

Expoziție „From Generation to Generation. O nouă Haggadah de Arik Brauer” ; 

Expoziție de Paște „Coloanele Cerului” ; 

Expoziție de arhitectură „Arhitectură și regalitate” ; 

Expoziție „Feminitate” ; 

Expoziție de costume populare din colecția personală a doamnei Maria Ciobanu ; 

Expoziție de sculptură UNArte ; 

Expoziție „Călătoria lunii personale în România” ; 

Expoziție „Prin Bucureștiul Meu” ; 

Expoziție UNArte – „Prietenii mei imaginari” ; 

Expoziție „Tribute to Nature” ; 

Expoziție „Ascultă cu mine” ; 

Expoziție „Povestea bradului recrea(r)t ; 

Expoziție „Arcul de Triumf 80”. 

Ateliere : 

Ateliere de creație ; 

Atelier de folclor „Fabrica de Folclor” ; 

Atelier de fotografie „Dialog cu vizibilul”. 

Evenimente în parteneriat : 

Gala Premiilor Gopo  

 

 

Izvor de cânt – recital de folclor și lied ; 

Platforma culturală „Art7”. 

Concerte art7sessions@creart 

Europa Fest ; 

Femei pe Mătăsari ; 
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Concert aniversar – Orchestra Filarmonicii Serghei Lunchevici ; 

Concert Vioara lui George Enescu; 

Love is in the Art; 

Eveniment Leontina Văduva 30 ; 

Moment folcloric – Adunarea Generală Anuală și a 18-a Conferință Internațională a 

I.C.P.A; 

Tradiții de iarnă ale minorităților naționale ; 

Gala Premiilor Operelor Naționale; 

Orașul Faptelor Bune. 

 

 

Participari internaționale : 

Expoziţia itinerantă „De 25 de ori Bucureşti” – Berlin ; 

Expoziția de fotografie „Inspired by Bucharest” – Lisabona ; 

Expoziția „Arhitectură și Regalitate” – Berlin și Viena ; 

Participare la Festivalul Internațional de Folclor din Corfu . 

Expoziția „Mitologii textile” – Veneția ; 
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Elemente ale campaniilor de promovare implementate în 2016 : 

 În anul 2016, pentru proiectele și evenimentele unde publicul țintă este format din tineri 

conectați în permanență la internet, am abordat, pe lângă comunicarea tradițională, mijloace de 

comunicare orientate preponderent spre rețele sociale și mass-media. Elementul care a asigurat, cu 

fiecare eveniment, aprecierea publicului, a fost postarea în timp real a fotografiilor de la 

festivaluri, astfel încât cei care nu au putut fi prezenți s-au simțit parte din eveniment, iar cei care 

nu erau convinși că vor să participe au venit în locație datorită atmosferei frumoase surprinsă de 

fotografi. Mai mult decât atât, alături de încărcarea fotografiilor și postarea informațiilor în timp 

real pe rețelele sociale, am realizat live-uri pe paginile de Facebook de la cele mai importante 

evenimente, de la cele mai așteptate concerte ale artiștilor internaționali invitați la festivalurile 

noastre, cât și de la trupele românești apreciate în țară, care s-au bucurat de un reach impresionant 

cu fiecare share sau preluare de către media locală. 

 Pentru evenimentul IEsc – urban, contemporan, românesc, am dezvoltat o campanie de 

promovare în scopul informării publicului preocupat de tradiție, prezent la Festivalul 

Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu” din luna iunie. Pe tot parcursul 

evenimentului, publicul a fost îndemnat să participe la activitățile organizate, printr-o 

campanie pe Facebook prin care fotografiile tuturor celor prezenți, cu watermark-ul IEsc, 

erau uploadate în timp real pe rețeaua socială, astfel încât am stârnit curiozitatea celor de 

acasă, care ni s-au alăturat în număr mare. 

 În cadrul Creative Fest, festival de artă și cultură urbană de renume din România, am 

reușit anul acesta să creștem foarte mult vizibilitatea evenimentului atât în online și în 

mass-media, cât și în offline prin: concursuri pe pagina oficială de Facebook, bannere în 

metrou și stradale, prisme în intersecții, e-bannere pe site-uri de profil, concursuri la Radio 

Guerilla, flyere și afișe distribuite în spații importante din oraș, competiție muzicală cu 

trupe noi din peisajul muzical hip-hop, o nouă identitate vizuală pentru site-ul 

www.creativefest.ro, id-uri video de la fiecare artist și trupă, aftermovie, spoturi radio, 

spoturi TV, spoturi plasme (Metrorex, aeroport, Centrul Istoric) etc. 

 În cadrul BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, Radio TANANANA a sprijinit 

evenimentul și și-a stabilit studioul în Herăstrău pe parcursul celor trei zile, unde au  ţinut 

ascultătorii la curent cu ce se întâmpla în locație. 

 În cadrul evenimentului iMapp Bucharest am promovat teasere de câteva secunde din 

clipurile ce urmau să fie proiectate pe Palatul Parlamentului, care au stârnit interesul a 

http://www.creativefest.ro/
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mii de oameni pe rețelele sociale ale instituției, ale partenerilor, ale artiștilor implicați 

în proiect, atât în țară, cât și în străinătate. Cel mai mare spectacol multimedia de 3D 

video mapping din lume, cu trei ediții și cu un public de peste 170.000 de vizitatori, a 

fost în 2016 unul dintre cele mai mediatizate evenimente în mass-media și în social 

media în România, fiind, în egală măsură mediatizat și internațional, prin știri pe toate 

canalele din țările participate, cât și ca urmare a nominalizării la premiile AV Awards, 

în categoria „Live Event of the Year”, care își propun să recunoască și să 

recompenseze excelența în întreaga industrie audiovizuală. De asemenea, ca urmare a 

solicitărilor din țară și din străinătate, în seara evenimentului, am realizat pe canalul de 

Youtube al instituției un streaming live care a transmis toate show-urile de video 

mapping în timp real, atingând cel mai mare reach din anul 2016 pe Youtube-ul 

Creart, de 17.295 de vizitatori. 

 În cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market, am organizat, în perioada 12 

– 18 decembrie, concursul „Cea mai frumoasă căsuță”, unde publicul și-a putut vota 

căsuța preferată, ținând cont de cea mai călduroasă servire, cel mai frumos decor și de 

produsele preferate.  

 Grădina cu filme – Cinema & More s-a bucurat de o intensă promovare în anul 

2016, prin strategiile și campaniile de comunicare inhouse, prin specificul 

evenimentelor organizate, prin impactul în social media al artiștilor care au concertat 

pe scena din str. Lahovari nr. 7, pe baza recomandărilor vizitatorilor, dar și datorită 

clipurilor de promovare săptămânale care au redat atmosfera din grădină după fiecare 

concert. 
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 În cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu” am 

colaborat și în anul 2016 cu TVR 1, co-producătorul evenimentului, care a difuzat cele 

mai frumoase momente de dans și muzică din cadrul evenimentului, în direct, dar și după 

festival. 

 HeyDay Music Festival este un eveniment care s-a aflat în anul 2016 la prima ediție, fiind 

cel mai mare festival internațional de trupe tribute din România, care a reunit în capitală 

peste 30 de artiști și trupe din țară și din străinătate. Evenimentul s-a bucurat de o 

promovare intensă, atât pe rețelele sociale și în mass-media – prin postări, știri, id-uri 

video de la artiști, spoturi, interviuri TV și radio, apariții TV, spoturi la metrou, în Centrul 

Istoric, la aeroport, cât și în offline, prin branding autobuze RATB, bannere, mesh-uri în 

oraș. Mai mult decât atât, am organizat o conferință de presă unde am invitat  bloggeri, 

jurnaliști și oameni din domeniul muzical pentru a le oferi mai multe detalii despre prima 

ediție și pentru a informa publicul cu privire la un nou gen de festival muzical din peisajul 

cultural bucureștean. 

 Toate canalele și instrumentele folosite în promovare au contribuit la formarea unor 

comunități cu interese comune și, mai ales, a unui spațiu cultural în continuă dezvoltare și 

interacțiune. Pe toate rețelele sociale ale instituției s-a comunicat în timp real despre fiecare 

eveniment organizat de Municipalitate, motiv pentru care am creat spații virtuale dedicate 

exprimării părerilor, a impresiilor despre instituție și evenimentele / proiectele organizate de către 

aceasta. Fiind în contact direct cu publicul său prin toate canalele online, Creart reușește ca, an de 

an, să valorifice resursele și ideile utilizatorilor de pretutindeni, ținând cont întotdeauna de nevoile 

lor culturale și de feedback-ul primit.  

Proiecte online:  

În mai 2016 a fost lansată oficial platforma culturală „art7 powered by creart” (www.art7.fm), 

care cuprinde o agendă, o revistă online și mai ales un radio cultural online, „art7 Radio”. 

Bazându-se pe succesul primului an de existență, platforma își propune să devină în 2017 o 

voce și mai puternică a comunității creative din București, prin extinderea ei și în zona print, 

sub forma unei reviste periodice.  

 

 

http://www.art7.fm/
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6.4 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  - 

ARCUB 

 

Programul de depunere a aplicaţiei numărul doi la titlul de Capitală Europeană a 

Culturii Pentru Anul 2021 – Oraşul In–Vizibil 

Inspirat de romanul lui Italo Calvino din 1972, care a stimulat generaţii de artişti, scriitori, 

arhitecţi şi filozofi să reia legătura cu oraşul ca spaţiu senzorial, conceptul cu care Bucureştiul 

a candidat la titlul de Capitală Europeană a Culturii a fost Oraşul In-vizibil, iar candidatura şi-

a propus să aducă la lumină toate aspectele uitate, neimaginate, nerealizate, tot potenţialul 

neexploatat, invizibil al oraşului. Ţinând cont de fragmentarea constitutivă a oraşului, 

decuplarea sistemică şi lipsa de încredere, Oraşul In–vizibil şi-a propus scoaterea la iveală a 

lucrurilor care ne pot uni sau anima. Privind cultura ca forţă transformaţională şi aşezând 

cetăţenii în centrul acestei tranformări, Bucureşti 2021 a căutat să încurajeze o nouă 

deschidere, care să genereze un nou sentiment civic, atât la nivel local, cât şi european. 

În 2016, candidatura Bucureşti 2021 s-a axat pe dezvoltarea de platforme care înlesnesc 

transformarea ideilor originale în proiecte reale – ceea ce pune în evidenţă temele conceptului 

Oraşul In– vizibil şi, de asemenea, influenţează comunităţile ţintă din oraş. Motorul acestei 

faze a fost Open Lab – o serie de patru mecanisme precise de implicare şi platforme de 

creaţie colaborativă, care au vizat instituţiile, scena independentă, grupurile locale de iniţiativă 

şi şcolile. De asemenea, Open Lab reprezintă un model de lucru „unu la unu” pentru Oraşul 

In–vizibil, care a fost prezentat ca „laborator” public din iunie până în octombrie 2016 şi care 

urmează să fie folosit pe viitor ca o interfaţă anuală de colaborări potenţiale pentru noi 

tipologii de iniţiative culturale. Cele 12 programe cu 50 de proiecte centrale şi 1–200 proiecte 

asociate estimate au potenţialul de a genera între 5.000 şi 7.500 de evenimente individuale/zile 

desfăşurate pe parcursul unui an, cu circa 10–50 evenimente zilnice. Majoritatea 

evenimentelor vor avea loc în spaţiul public, vor fi uniform distribuite în oraş, iar 70% dintre 

ele vor fi gratuite. Peste 70 de proiecte-exemple au fost incluse în dosar, proiecte care se 

întind pe o perioadă de şase ani şi care îşi propun să reînvie memoria pierdută a oraşului, să îl 

deschidă şi să îl facă mai accesibil pentru locuitorii săi, să valorifice şi să multiplice 

iniţiativele artistice şi culturale care există deja. 

Programul platformă de susţinere a candidaturii oraşului Bucureşti în etapa a doua – 

OPEN LAB B2021 | Laborator de cultură urbană : 
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Între aprilie şi septembrie 2016, Bucureşti 2021 a explorat imaginaţia individuală şi 

colectivă printr-o serie de instrumente create special pentru a genera proiecte colaborative care 

prevăd viitorul oraşului: 

1) ACCELERATORUL DE IDEI - Apel experimental de colaborare transdisciplinară 

şi transorganizaţională : 

• Periferiab; 

• Hot Streets ; 

• eartoBucharest ; 

•Sistem ca pe Ferentari – Festival de muzica si arte ; 

• Pop-Up Event Kit ;  

• Faţa ascunsă – o cartare a depresiei în Bucureşti ; 

• Bucharest Disaster Detour ; 

• Harta senzorială a Bucureştiului cultural ; 

• LIVE from GIULEŞTI ; 

• Teatrul de vară Capitol ; 

• Neobservat. 

Între 21 aprilie şi 23 mai 2016, bucureştenii au propus 140 de idei de animare şi 

transformare a oraşului, prin proiecte precum gră- dini urbane, festivaluri de muzică şi artă 

stradală în cartiere sau iniţiative adresate comunităţilor din toate cartierele, şi nu doar din 

centru. Dintre acestea, 25 de idei au fost selectate pentru a intra, între 6 şi 8 iunie, în 

Acceleratorul de Idei, un atelier intensiv în cadrul căruia participanţii au beneficiat de sprijin 

din partea specialiştilor români şi stră- ini invitaţi şi au fost invitaţi să îşi asocieze ideile, 

pentru a da naştere unor proiecte transdisciplinare. În urma jurizării finale, 11 proiecte 

finaliste au fost finanţate şi implementate până la finalul lunii septembrie. Proiectele finaliste 

au explorat potenţialul neexploatat al cartierelor Bucureştiului şi au avut rolul de a implica 

locuitorii oraşului în actul creativ, scoţând la iveală poveşti şi locuri puţin cunoscute din oraş 

2) EXPLORATOR  -  Trasee urbane de redescoperire a oraşului Bucureşti: 

Turul Alternativ – Pictură murală – între artă şi social, între vandalism şi dezvoltare urbană ; 

• Pe înserat, din cartierul evreiesc în bariera Vergului;  

• Bucureştiul interbelic ; 

• Traseu în Pantelimon ; 

• Cu bastonul prin Bucureşti ; 

• Cartierul Uranus – Rămăşiţe din comunism;  

• Întâlnirile din grădină ; 
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• Working With Communities and Neighbourhoods – a Perspective From Bucharest;  

• Arts & Digital Technologies. Shaping Future Scenarios for Cities ; 

• Utopii verzi Bucureşti 2021. 

 Cu ajutorul sectorului independent al culturii, experţilor locali şi internaţionali şi, nu în 

ultimul rând, cu ajutorul bucureştenilor, EXPLORATOR a analizat prezentul invizibil al 

oraşului. Prin dezvăluirea locurilor invizibile din oraş (în cadrul traseelor urbane ghidate) şi 

prin descoperirea istoriilor personale din cartierele Bucureştiului (în cadrul experimentului 

colaborativ de cartografiere afectivă), EXPLORATOR a trasat harta invizibilă a metropolei 

dâmboviţene aşa cum arată aceasta în prezent.  

3) GENERATOR-Microgranturi pentru dezvoltarea de proiecte comunitare la firul ierbii : 

• Sălaj, My Love! ; 

• Hai la joacă Flamura!;  

• Pictăm zidul dintre oameni ; 

• Poveştile Teiului ;  

• (peri)Feeric de cartier ;  

• Uriaşi de Pantelimon ; 

• Lumini şi umbre în Floreasca ;  

• Copacul în Cotroceni ; 

• Se joacă cu scara deschisă ;  

• Timpuri Noi – oameni şi poveşti ; 

• Grădina senzorială din grădină ; 

• TitanIQ ; 

• CNDB cu porţile INTENSIV deschise ;  

• Băneasa nouă şi Băneasa veche. 

 Bucureşti2021 alături de Fundaţia Comunitară Bucureşti a încurajat ideile creative să 

devină proiecte comunitare prin Generator, un alt instrument al programului Open Lab. 

Adresându-se tuturor grupurilor de iniţiativă, cetăţenilor şi comunităţilor de vecini care îşi doresc 

să schimbe în bine spaţiul din jurul lor, proiectul a vizat animarea spaţiului public şi consolidarea 

identităţii comunitare şi de cartier. Microgranturile oferite în urma procesului de selecţie au avut 

rolul de a stimula consolidarea şi dezvoltarea capacităţii de organizare şi de acţiune a grupurilor 

de vecini cu spirit de iniţiativă. Apelul de idei a fost urmat, între 28 iulie şi 15 august 2016, de un 

incubator de proiecte comunitare adaptate nevoilor culturale ale cartierelor Bucureştiului, în urma 

căruia ideile finaliste în prima fază a competiţiei s-au transformat în proiecte şi au intrat în cea de-
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a doua fază a jurizării. Zece idei din 14 au fost propuse pentru finanţare şi ulterior implementate 

în perioada 17 septembrie–20 noiembrie 2016. 

4) ACTIVATOR - Instalaţii urbane şi evenimente artistice  

• Acum Gabroveni ; 

• Acum periferiile ; 

• Conspiraţii organice;  

• Acum Periferiile ; 

• High Hopes ; 

• Meleagris Ocellata ; 

• Outernational Days;  

• Outernational Night ; 

• Feed Me @Eleusis 2021?  

În perioada 16 august–16 septembrie, evenimentele ACUM, o serie de intervenţii şi 

reintrepretări ale spaţiului public realizate de artişti bucureşteni şi străini, au oferit o avanpremieră 

imaginară a unui oraş viitor transformat de iniţiativele creative. Selectaţi din sectorul independent, 

artiştii au invadat oraşul cu instalaţii menite să schimbe felul în care bucureşteanul se raportează 

la oraş. Sub sloganul Facem Bucureştiul vizibil, bucureştenii au fost invitaţi să se exprime şi să 

transforme oraşul, interacţionând cu instalaţiile amplasate la ARCUB şi în cartierele 

din Bucureşti. 

5) FORMATOR Proiecte partenere pentru dezvoltarea sectorului educaţional  

• Grădină publică şi vile cu poveste ; 

• Săptămâna Şcoala Altfel ; 

• Bucureşti Quest 2016 ; 

• Povesti la Replika ; 

• Filme pentru liceeni ; 

• Festivalul Luminii ; 

• Parada Circus 2016  

• Poveşti vizuale. Bucureştiul in-vizibi  

• Atelier Micii IMPROfesionişti: Curajul se învaţă;  

• Traseu prin orasul invizibil ; 

• Atelier ŢOMAPAN: Istoria şi practica artei pentru copii pe tema Bucureşti, oraşul in-vizibil;  

• Atelier de recuperare senzorială ; 

• Concurs Bucureştiul Meu ; 

• Festivalul National de Teatru „George Constantin” ; 
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• Clubul Urboteca pentru Liceeni ; 

• High pe Calea Victoriei ; 

• T-shirt Fest ; 

• Reciclez şi creez: expoziţia de machete Eco-Parc ; 

• MEDS BUCHAREST 2016 – City of Contrasts ; 

• STOP CADRU – Bucureştiul in-vizibil. 

 

PROGRAME OUTDOOR: 

Spotlight – Bucharest International Light Festival. Cu o suprafaţă de aproximativ 6.600 m2 

luminată în cadrul festivalului, 15 instalaţii de artă, doi importanţi parteneri internaţionali şi cu un 

public de peste 200.000 de bucureşteni şi turişti, Spotlight 2016 a poziţionat Bucureştiul în 

circuitul celor mai importante capitale europene conectate la ultimele trenduri în 

evenimente urbane. 

Sound & Vision – Festivalul de muzică alternativă : ARCUB a propus pentru Sound & Vision 

2016 acelaşi melanj de cultură urbană alternativă plasată într-una dintre locaţiile istorice ale 

Bucureştiului, Gara Regală Băneasa. 

Cişmigiul Copiilor şi Humuleştiul Copiilor: Un eveniment ARCUB care adună de fiecare dată 

peste 8.000 de participanţi şi sute de copii care performează, Cişmigiul Copiilor s-a conectat în 

2016 la zonele periferice ale Capitalei, ca parte a candidaturii Bucureştiului la titlul de Capitală 

Europeană a Culturii din 2021. 

B-FIT in the Street! Timp de patru zile, Bucureştiul a devenit o scenă internaţională a teatrului 

de stradă, unde zeci de reprezentaţii itinerante au împânzit străzile din Centrul istoric, Piaţa 

Universităţii şi Piaţa George Enescu. 

Bucharest Music Film Festival: În perioada 16–18 septembrie, Bucharest Music Film Festival 

organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB a fost inclus în programul 

Zilele Bucureştiului. 

Zilele Bucureştiului – Live!@Piaţa Constituţiei. Seria de evenimente culturale dedicate 

aniversării a 557 de ani de atestare istorică a Capitalei, Zilele Bucureştiului 2016 s-a desfăşurat în 

weekendul 16–18 septembrie în patru zone de interes ale oraşului: Piaţa Constituţiei, Parcul 

Cişmigiu, Parcul Herăstrău şi Bulevardul Unirii. Alături de Creart, Proedus şi Centrul Cultural 

Casa Artelor, ARCUB a organizat în cadrul evenimentului spectacole cu acces liber 

pentru bucureşteni. 

Bucharest Jazz Festival: Prin cele şapte zile de festival, evenimente conexe din cele mai variate, 

cinci zile de concerte live şi 15 trupe şi artişti de jazz din America, România, Germania, Finlanda, 



294 

 

Bulgaria şi India, Bucharest Jazz Festival 2016 a pus jazzul în capul listei din agenda culturală 

bucureşteană de toamnă. 

Târgul de Crăciun Bucureşti: După ce ediţiile anterioare s-au desfăşurat în Piaţa Universităţii, 

Târgul de Crăciun Bucureşti 2016 şi-a aşteptat vizitatorii în Piaţa Constituţiei, cu 30 de zile de 

spectacole susţinute de ansambluri de datini şi obiceiuri din diferite zone ale ţării, grupuri de 

copii, grupuri de colindători, cântăreţi de muzică populară, artişti consacraţi, trupe cunoscute şi 

coruri celebre. 

ALT.Crăciun. A doua ediţie a târgului alternativ de Crăciun a adus la ARCUB ultimele noutăţi 

în materie de design românesc şi muzică alternativă. În decembrie, ARCUB a înlocuit colindele 

cu concertele live ale celor mai cool trupe româneşti, bucatele tradiţionale cu delicatese eco şi 

cadourile clasice cu obiecte de design românesc realizate manual, pentru o sărbătoare prelungită a 

unui Crăciun mai puţin tradiţional. 

Revelion Selfie de Bucureşti: Cu 300 de metri pătraţi de ecrane led folosite pe scenă şi în piaţă, 

show-ul a fost vizibil şi de pe Calea Victoriei sau din Piaţa Revoluţiei, iar clădirile istorice din 

zonă – Biblioteca Centrală Universitară şi Palatul Regal – au făcut parte din scenografie, fiind 

îmbrăcate în veşminte de gală cu ajutorul a 400 de lumini inteligente. 

PROGRAMELE INDOOR ale stagiunii ARCUB au fost :  

Am iubit, am purtat, am pierdut, Însemnările unui nebun, Urma paşilor Tăi..., 

Suflet Vagabond, Idolul şi Ion Anapoda, Schneider & Schuster, Obsesii, Bucureşti, 

Instalaţie umană, Barajul, Artists Talk, Plastic, Cutia Pandorei, Freak Show, Inima în Gaz. 

Dada Sex – De spălat mintea schioapă, Butoiul cu fericire, Minunea unui copil – 

spectacol de Crăciun,  

EXPOZIŢII :  

TZARA.DADA.ETC, Istorii MonuMentale, 30. Artistul la 30 de ani, Constantin 

Brâncuşi: omul şi lucrurile, New Artists, NAG Retrospect: Memory Leaks, Fostul viitor, 

Drumeţ în calea artei: Daniel Ştefănică, colecţionar, Retention, Swedish Dads, Retrospectiva 

Soleil de l’Est la Bucureşti, Dincolo de linii – zece artişti printre descoperiri. 

SERIA DE CONCERTE DE MUZICĂ :  

DA CAPO – ARCUB Chamber Music Series, Jazz & ARCUB – Artist in Residence, 

Jazz & ARCUB – Artist in Residence: Cristian Soleanu & Double Quartet, Jazz & 

ARCUB – Artist in Residence: Amina Claudine Myers, Jazz & ARCUB – Artist in 

Residence: Paolo Profeti Quintet European Collective, Jazz & ARCUB – Artist in 

Residence: Lucian Ban | Mircea Tiberian & Toma Dimitriu, Jazz Connect – Nils 
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Wogram & Bojan Z // ARCUS Trio, Concert extraordinar de Crăciun, Concert de 

Crăciun Ştefan Bănică Jr.. 

PARTENERIATE STRATEGICE:  

One World Romania: Pornit sub egida festivalului cu acelaşi nume de la Praga şi adus la 

Bucureşti la iniţiativa Centrului Ceh, One World Romania este primul festival de film 

documentar din Bucureşti şi unicul dedicat drepturilor omului din România. 

Urban Talks: În fiecare săptămână a lunii aprilie, la ARCUB, oraşul şi multele faţete ale 

dezvoltării sale au fost teme pentru discuţii deschise şi matinale la cea de-a doua ediţie Urban 

Talks. 

Săptămâna romilor invizibili: A treia ediţie a Săptămânii Romilor Invizibili a celebrat şi 

promovat prin artă diversitatea comunităţilor de romi din România. 

Lansare dada-data.net în limba română - Parteneriat cu Ambasada Elveţiei, Ambasada 

Franţei, Institutul Francez şi Institutul Cultural Român. Cu ocazia celebrării a 100 de ani de la 

fondarea mişcării dadaiste şi a 120 de ani de la naşterea Tristan Tzara, s-a lansat varianta în 

limba română a proiectului digital internaţional Dada-Data, realizat în coproducţie de 

radioteleviziunea elveţiană SRG-SSR, postul de televiziune franco-german Arte şi studioul 

Canadian Akufen, cu scopul de a perpetua moştenirea dadaismului prin intermediul 

noilor tehnologii. 

ESPRESSO: Workshop on Smart Cities and Standards. Organizat de Asociaţia 

Profesională a Urbaniştilor din România şi ISOCARP România. Conceptul de smart city 

porneşte de la ideea de oraş inteligent care foloseşte tehnologia ca facilitator în dezvoltarea 

urbană. Pentru a oferi un viitor durabil, prosper şi inclusiv pentru cetăţeni, un smart city 

integrează soluţii inovatoare (de la sisteme fizice, la cele digitale şi umane) bazate pe 

tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor sofisticate. 

ART SAFARI. Pavilionul de Artă Bucureşti. Destinat artei de patrimoniu, moderne şi 

contemporane, cea de-a treia ediţie a evenimentului anual Art Safari a adus la Bucureşti, 

pentru un studiu al evoluţiilor recente din piaţa românească de artă, reprezentanţii Tate 

Modern, Muzeului Beelden aan Zee, ai Comisiei de Cultură a Parlamentului din Bavaria, 

precum şi Curatoriumul european al dosarului de candidatură al Bucureştiului la titlul de 

Capitală Culturală Europeană 2021 şi specialişti ai muzeelor de artă din Strasbourg, 

Stockholm, Varşovia, Viena, Paris, Johannesburg sau Haga. 

Unfinished Bucharest Festival of Visual Arts. Extinsă cu instalaţii video, storytelling 

interactive, realitate virtuală şi artă digitală, expoziţia de fotojurnalism World Press Photo a 

fost inclusă în 2016 în programul Festivalului de Arte Vizuale unfinished şi a adus la 
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Bucureşti creatori, colective de artă şi parteneri de con- ţinut precum The New York Times, 

Time, United Nations VR Series, The Marshall Project, Al Jazeera şi Consiliul Naţional al 

Filmului din Canada.  

Black Sea Arts Festival; 

Festivalul Turcesc; 

Romanian Design Week; 

Noaptea Europeană a Muzeelor: În Bucureşti, Noaptea Europeană a Muzeelor a mobilizat 

27 de muzee şi 24 de centre culturale, galerii de artă, biblioteci, fundaţii şi universităţi 

bucureştene cu tradiţie, dar şi evenimente şi organizaţii culturale noi, spaţii non-formale şi 

creative precum Romanian Design Week, NOD Makerspace, World Press Photo Romania. 

ARCUB a participat la Noaptea Muzeelor 2016 cu patru expoziţii proprii şi în parteneriat, de 

pictură, instalaţii, fotografie şi design vestimentar. 

RomanianOpen 2016: A cincea ediţie a concursului internaţional de dans sportiv 

Romanian Open a adus la Bucureşti elita dansului sportive din lume din lume. 

Summer Night Concert Schönbrunn; 

Romania Powered by Nature; 

Museum Rocket; 

Street Delivery : Festivalul de artă urbană, care de 11 ani transformă carosabilul într-un 

spaţiu de promenadă mobilat cu idei. 

Festivalul internaţional de statui vivante: Spre deosebire de anii anteriori, FISV 2016 s-

a extins atât ca timp, cu cinci zile de festival în loc de trei, cât şi ca spaţiu, cu două parcuri din 

două sectoare diferite ale oraşului. Pe lângă cei 20 de invitaţi din Olanda, SUA, Israel, 

Macedonia, Germania, Marea Britanie, Portugalia şi Rusia, prezenţi în premieră în Bucureşti. 

Noaptea Institutelor Culturale: Ένδυση. Veşminte tradiţionale greceşti ; 

Anuala de Arhitectură Bucureşti 2016: Conferinţele  

Construind Comunitatea; 

UNDERCLOUD – Festivalul Internaţional de Teatru Independent; 

Festivalul Ambasadelor; 

Bucharest Photofest 2016 ; 

PARK(ing) Day; 

Noaptea Albă a Filmului Bucureşti; 

Trienala de arhitectură East Centric; 
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RadiRo – Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio: Ajuns la a treia ediţie, 

singurul eveniment european de anvergură dedicat în exclusivitate ansamblurilor radio, 

Festivalul RadiRo a adus la Bucureşti şase orchestre simfonice din Europa şi Asia. 

Innersound New Arts Festival: 25 de artişti consacraţi din Malta, Olanda, Serbia, Austria, 

Italia şi România au făcut parte din programul InnerSound New Arts Festival 2016 care a adus 

la Bucureşti o serie de concerte camerale dedicate muzicii clasice şi contemporane, 

workshopuri şi conferinţe pentru tineri, o expoziţie foto-video, concerte multimedia în care 

inovaţia tehnologică a egalat creaţia artistică şi instalaţii de sunet şi media. 

Noaptea Albă a Galeriilor; 

Târgul de iniţiative cetăţeneşti ; 

Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti #3 ; 

Parsifal la Ateneu; 

 

Creative Est #2; 

Festivalul Internaţional de Arta Povestirii – Suntem Poveşti; 

Zilele Atelierelor Deschise de Sculptură ; 

Gala Folk You! Florian Pittiş; 

Festivalul Naţional de Teatru; 

SoNoRo. 

 

 

ŞCOALA DE ARTĂ BUCUREŞTI 

În cursul anului 2016 evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent a fost urmatoarea: 

Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi  comunităţi - 

tipul/forma de colaborare: 

 

Nr

.  

Cr

t 

Tipul 

manifestării/fo

rma de 

colaborare 

Manifestarea culturală/colaborator Locaţia Perioada 

1. Participant Concursul Naţional de Artă Plastică 

” Ion Irimescu” editia a IX-a 

Centrul cultural 

“Bucovina” Şcoala de 

26 februarie 

2016 
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Arte “Ion Irimescu” 

Suceava 

2. Participant-

pictură 

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

3. Participant- 

pictură 

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

4. Participant- 

pictură  

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

5. Participant- 

pictură 

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

6. Participant- 

pictură 

categoria 

„Juniori” 

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

7. Participant- 

grafică 

categoria 

„Juniori” 

Concursului Național de Pictură și 

Grafică „Vespasian Lungu” 

Școala de Arte și 

Meserii „Vespasian 

Lungu”- Brăila 

14-20 mai 

2016 

8. Participant Concursul Național „Icoana 

Ortodoxă-lumina credinței”-secțiunea 

pictură pe sticlă 

Patriarhia Română 21 mai 2016 

9. Participant Tabăra de creație „Vara pe uliță” Muzeul Național al 

satului „Dimitrie 

Gusti” 

04.07-

12.08.2016 

10. Participant Concurs de dans „Dance Star-World 

Tour 2016” 

Palatul Național al 

Copiilor- București 

19-21 

februarie 2016 

11. Participant Concurs de dans „Dance Star-World 

Tour 2016” 

Palatul Național al 

Copiilor- București 

19-21 

februarie 2016 

12. Participant Concurs de dans „Dance Star-World Palatul Național al 19-21 
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Tour 2016” Copiilor- București februarie 2016 

13. Participant Concurs regional de dans classic și 

contemporan „Lebăda de cristal”-

ediția   a IV-a 

Palatul Național al 

Copiilor- București 

1-3 aprilie 

2016 

14. Participant Concurs regional de dans classic și 

contemporan „Lebăda de cristal”-

ediția   a IV-a 

Palatul Național al 

Copiilor- București 

1-3 aprilie 

2016 

15. Participant Concursul „Tinere Talente” Clubul Tribute 19 iunie 2016 

16. Participant  Festivalul Național de Creație și 

Interpretare „Mamaia Copiilor” ediția 

a XVI-a 

Casa de Cultură a 

Sindicatelor- 

Constanța 

18-24 

iulie2016 

17. Participant Festivalul Concurs National de 

Muzica Usoară „Aurelian Andreescu” 

ediția a XVIII-a 

 

Teatrul de Revistă 

CONSTANTIN 

TĂNASE  

 

28-30 

octombrie 

2016 

 

 Convenții și parteneriate pe diverse acțiuni: 

      În cursul anului 2016 Școala de Artă București a încheiat următorele contracte de parteneriat: 

 Contract de parteneriat încheiat în data de 15.04.2016 cu Inteprinderea Individuală 

„PIETRARU LAURENȚIU MIHAI” cu sediul în județul Vâlcea, localitatea Horezu. 

Acest contract a avut ca obiect instruirea cursanților de la secția decorațiuni interioare din 

Școala de Artă București, în domeniul artei modelării lutului. 

 Acord de parteneriat încheiat în data de 12.08.2016 cu Muzeul Țării Oașului, având sediul 

în localitatea Negrești-Oaș, județul Satu-Mare. Cu ocazia organizării evenimentului 

„Zestrea Oașului-Festivalul Patrimoniului Țării Oașului”, la Galeria de Artă „Dr. Mihail 

Pop” a avut loc prezentarea colecției de creație vestimentară a secției de design 

vestimentar a Școlii de Artă București intitulată „Între tradiție și modernism”.  

 Acord de parteneriat încheiat în data de 23.09.2016 cu D.G.A.S.P.C. sector 4. Obiectului 

contractului îl constituie colaborarea părților în vederea organizării de către reprezentanții 

Școlii de Artă București, având suportul D.G.A.S.P.C. sector 4, a unor proiecte/programe 

culturale destinate persoanelor adulte din centrele de de îngrijire și asistență din sectorul 4 

al Bucureștiului.   
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 Contract de parteneriat încheiat în data de 10.11.2016 cu Centrul Național de Artă 

„Tinerimea Română”. Obiectul contractului îl constituie organizarea și susținerea unui 

concert de muzică populară în ziua de 18.11.2016. Participanții la acest concert sunt 

cursanții secției de canto muzică populară a Școlii de Artă București. 

 Contract de parteneriat încheiat în data de 05.12.2016 cu Centrul Național de Artă 

„Tinerimea Română”. Obiectul contractului îl constituie organizarea și susținerea unui 

concert de muzică ușoară în ziua de 09.12.2016. Participanții la acest concert sunt 

cursanții secției de canto muzică ușoară. 

 S-a iniţiat un parteneriat cu Fundaţia HOSPICE Casa Speranţei. Fundația are caracter non-

profit și are ca obiect de activitate îngrijirea paleativă a bolnavilor diagnosticați cu boli 

incurabile. Parteneriatul încheiat constă în susţinerea de programe folclorice în data de 8 

martie 2016 

 Parteneriat încheiat cu Therapy Café SRL obiectul parteneriatului constituindu-l 

prezentarea de modă a secției design vestimentar a Școlii de Artă București în locația 

deținută de Therapy Café în strada Sfinții Voievozi, nr. 60, sector 3. Evenimentul a avut 

loc în data de 18 marrtie 2016.  

Participare în calitate de partener (co-organizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la 

programe/proiecte europene/internaţionale: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire/Calitate Parteneri Locaţia 

1. Trofeul „Discul de aur” Festivalul „TOP HITPARADE” Germania 

2. Trofeul  „Vreau să fiu Faimos” Las Vegas, 

S.U.A. 

3. Premiul I Concursul Internațional de pian „Simone 

Delbert-Fevrier” edișia a IX-a 24-29 oct. 

2016 

Nisa, Franța  
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     La 26-27 

noiembrie s-a 

desfășurat concursul 

de coregrafie 

„Romanian Dance 

Cup 2016” ediția I. În 

urma participării 

cursanților instituției 

la acest concurs s-au 

obținut două calificări 

în finala concursului 

ce se va desfășura la Roma în luna mai 2017. 

     Un proiect care a luat naștere în anul 2016 este „Corul Municipiului București “. Acest 

cor reprezintă Primăria Municipiului București prin aparițiile sale în manifestările artistice de 

gen. Corul Municipiului București a luat naștere în anul 2016 dintr-un motiv foarte simplu: 

administrația bucureșteană are maturitatea și experiența necesare de a crea un proiect de succes 

încă de la începuturile sale. Daca instituțiile clasice au avut nevoie de zeci de ani de experimente, 

unele reușite, iar altele sortite eșecului, pentru a ajunge astăzi la performanță, Corul Municipiului 

București arde toate aceste etape intermediare. 

În data de 12 decembrie 2016, la Opera Națională din București a debutat Corul Municipiului 

București-„S.A.R.T.A. VOICE”. Corul a fost invitat special în cadrul spectacolului ”Song – 

călătorie în lumea largă”. Grupul Coral SONG a concertat la Opera Națională București, la 30 de 

ani de la ultimul spectacol pe această scenă. 

 

 

 

 Proiecte proprii 

realizate in cadrul 

programelor in afara 

sediului instituţiei (in 

proximitate: judeţ, 

judeţe limitrofe, alte 

judeţe, alte ţări etc.) 
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 La Muzeul Țării Oașului, având sediul în localitatea Negrești-Oaș, județul Satu-Mare, cu 

ocazia organizării evenimentului „Zestrea Oașului-Festivalul Patrimoniului Țării Oașului”, 

la Galeria de Artă „Dr. Mihail Pop”, în data de 20 august 2016, a avut loc prezentarea 

colecției de creație vestimentară a secției de design vestimentar a Școlii de Artă București 

intitulată „Între tradiție și modernism”. 

 Tabără de creație organizată la casa de creație a Uniunii Artiștilor Plastici, localitatea 

Partizani (Delta Dunării), județul Tulcea în perioada 23 iulie-1 august 2016. 

 S-a desfășurat evenimenul „Expoziție reprezentativă” pentru Școala de Artă București, 

secția pictură. Acest eveniment a fost organizat la galeria de artă „Veronik Art”, cu 

sprijinul funtației „Iosif Constantin Drăgan” și al Școlii de Artă București. 

 La Cercul Militar Național s-au desfășurat expoziții personale a câtorva cursanți ai Școlii 

de  Artă București (Marius Constantinescu, Cristina Buzdoianu). 

 

 Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei: 

 Promovarea activităţii instituţiei s-a desfăşurat prin apariţii ale cursanţilor în spaţiile de 

emisie ale diverselor unităţi media şi participare în diverse apariţii tv, radio şi internet. S-au tipărit 

broșuri şi afişe prin care s-au popularizat activitatea şi realizările Şcolii de Artă Bucureşti. 

Se organizează spectacole audiţii ale cursanţilor Şcolii de Artă Bucureşti, spectacole ce se 

înregistrează realizându-se DVD-uri şi CD-uri cu toată desfăşurarea spectacolului. 

La organizarea de vernisaje, expoziţii, vizite de documentare şi schimburi de experienţe, 

colaborări ale diverselor discipline, se consemnează în spaţiul virtual şi prin înregistrări ale 

evenimentelor respective. Se editează pe suport media şi se fac selecţii edificatoare care sunt apoi 

postate în site-ul Şcolii de Artă Bucureşti- www.sarta.ro. 

Presa de specialitate reprezintă un important reper în scoaterea în evidenţă a activităţii 

Şcolii de Artă Bucureşti. Manifestările culturale la care Şcoala de Artă Bucureşti participă, le 

organizează sau este invitată, sunt prezente acum şi ca ştiri culturale importante ale oraşului 

Bucureşti.  

 Participările cursanţilor Şcolii de Artă Bucureşti la manifestări diverse de masă sau la 

festivaluri şi concursuri interne şi internaţionale, aduc confirmarea prin premiile importante 

obţinute (trofee, premii I, II, III şi diplome de excelenţă). Toate poartă amprenta înaltului 

profesionalism al seviciilor oferite de Şcoala de Artă Bucureşti. 

 

http://www.sarta.ro/
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UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I. DALLES 

 Proiectele culturale desfasurate in anul 2016 de catre Universitatea Populara Ioan I. Dalles au 

fost: 

Cursuri: 

În tabelul de mai jos se regăsesc cursurile organizate de Universitatea Populară Ioan I. 

Dalles pe parcursul anului 2016.  

 

Nr. crt Denumire curs Perioada de desfasurare 

1 PEISAGISTICA 23.09.2016-20.01.2017 

2 PEISAGISTICA 05.11.2016-11.03.2017 

3 CROITORIE 15.02.2016-9.05.2016 

4 CROITORIE 16.04.2016-16.07.2016 

5 CROITORIE 26.09.2016-14.12.2016 

6 CROITORIE 01.11.2016-02.02.2017 

7 CROITORIE 30.07.2016-15.10.2016 

8 CROITORIE 05.11.2016-28.01.2017 

9 DESIGN VESTIMENTAR 08.11.2016-12.01.2017 

10 DESIGN AMBIENTAL 18.02.2016-14.04.2016 

11 DESIGN AMBIENTAL 04.10.2016-24.11.2016 

12 ARANJAMENTE FLORALE 09.03.2016-20.05.2016 

13 PUBLIC SPEAKING 22.10.2016-13.01.2017 

14 CURS FOTO COPII 18.07.2016-29.07.2016 

15 FOTOGRAFIE 07.03.2016-25.05.2016  

Finalitatea cursurilor acreditate este obtinerea unui Certificat de Absolvire,  eliberat de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice si Ministerul 

Educatiei Nationale şi Cercetarii Ştiinţifice, care apartine portofoliului profesional al 

adultului.   

Activităţi culturale: 

Pe parcursul anului 2016 au  avut loc o serie de activităţi culturale, conferinţe, serate 

muzicale, cenacluri de poezie, spectacole de teatru.   

Conferinţele publice au fost apreciate de-a lungul vremii de publicul bucureştean şi prezenţa 

marilor personalităţi culturale invitate la tribuna universităţii au adus instituţiei un prestigiu 



304 

 

binemeritat pe care dorim să-l menţinem. În acest sens, instituţia noastră a organizat evenimente 

culturale ocazionale: omagieri, in memorian, jubilee. Dintre acestea amintim doar câteva:  

- Nemuritorul spirit românesc, Invitaţi: Oreste Teodorescu, Doru Bem, Răzvan Teodor, 

Sanda Tiu - eveniment organizat  în colaborare cu asociaţia “Rădăcinile neamului 

românesc”;  

- Vlad Tepes, libertate, justitie, demnitate, curaj, sacrificiu. cu participarea prof. univ. dr. 

Radu Stefan Vergatti, Vasile Lupaşc - scriitor, coordonator Iuri Floroiu, in colaborare cu 

Asociatia Radacinile Neamului Românesc ; 

- „Univers neconventional” – Coordonator Iuri Floroiu; 

- „Comori nationale” – Coordonator Iuri Floroiu  

-  „Origini” conferinţă avandu-i ca invitaţi pe  Daniel Rocsin, Mihai Popescu; Film documentar 

« Cetatea dintre ape: Vicina » ;             

- Conferinţe de Yoga (Catedra de yoga “Mario Sorin Vasilescu) - Tema: Responsabilitatea şi 

Sensul vieţii; 

- Ciclu de întâlniri sub genericul  “Dezvoltare şi optimizare umană. Teorie şi practică” - Adrian 

Scheul ; 

-  Intâlnirea cititorilor cu Revista Lumea Misterelor,– „De vorba cu cititorii”  organizat în 

colaborare cu revistele Lumea Misterelor, Secretul, Focul;   

- Ciclul de conferinţe religioase susţinute de  pr. prof. Ioan Buga:  “Sfânta Scriptură – Cartea 

Învierii” , Evangheliile Triodului – trepte spre Inviere”, “Întruparea Mântuitorului,  “Duminicile 

Triodului”, “ Învierea este un scop în sine”, etc; 

- Cenaclul literar „Mircea Eliade” -  Coordonator George Ursa preşedinte; 

- Cenaclul Haiku  - Coordonator Valentin Nicoliţov, scriitor; 

- Spectacolul muzical literar Sărbătorim Dragobetele; 

- Spectacol  muzical pentru copii, în colaborare cu Asociaţia Annabella; 

- Carnavalul copiilor - în colaborare cu “Casa de Cultură Friedrich  Schiller”; 

- Studioul tânărului solist – cultură muzicală pentru copii şi tineret. Laureaţi ai concursurilor 

naţionale şi internaţionale;  

- Concert de pian;  în colaborare cu Asociaţia muzicală Art alegria; 

- Spectacol muzical pentru copii în colaborare cu Happy Arts – Club de Arte şi dezvoltare 

personală pentru copii; 

- Concurs Magic Piano – House of Music; 
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- Spectacol muzical oferit copiilor cu dizabilităţi – activitate culturală organizată  în colaborare cu 

Fundaţia Nane; 

- Concertul Lumini – concert de colinde, organizat în colaborare cu Asociaţia Respiro; 

- Ciclu “Cultură muzicală pentru copii şi tineret” – prof. Valeria Ionescu; 

- Ediţia a-IV-a a “Povestirilor muzicale” – organizate în colaborare cu Atelierul de Creaţie 

Muzicală Just Music; 

- Recital instrumental in colaborare cu Liceul Dinu Lipatti;                       

- Spectacol de teatru: “Cu cărţile deschise” - În colaborare cu Teatrul Evreiesc de 

Stat; 

- Spectacol:   „Prinţesa Fluture” – în colaborare cu Asociaţia Socioculturală Concept şi 

Compania de Teatru Gestual ART; 

- Spectacolul: „Sunt un orb” – în inegalabila interpretare a lui Horatiu Mălalele ; 

- A fost pus in scena primul serial de teatru cuprinzand piesele “Mă mut la mama!”, “Mă 

mut la tata!” şi “Mă mut sau nu mă mut. Aceasta e-ntrebarea”!! productii 

ale Teatrului Principal; 

- Deasemenea a fost organizată si prima ediţie a festivalului “WEEKEND-UL 

BUNICILOR LA TEATRU”! –dedicat bunicilor si nu numai!!! – cu spectacolele mai 

sus amintite;  

- Spectacol  susţinut de Dan Puric – “Suflet românesc” – scenariu şi regia -  Dan Puric, 

spectacol care s-a bucurat de un public numeros. 

 

 

 

 

 Expoziţii: 
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-  Târgul Primăverii 2016 - Expoziţie de mărţişoare, handmade, obiecte de cult de mici 

dimensiuni din lemn pictat, spectacole de teatru pentru copii şi adulţi, concerte, stand de 

carte.  

- Expoziţie de pictură “Viaţa – negustorul de idei” Cristina Fildan, artist plastic;                                    

- Expoziţie sculptură – George Măluşelu; 

- Expozitie de pictura – expune Serban Petre – artist plastic; 

- Vernisajul expoziţiei “România la Rio 2016” a fotografului de la Agerpres, Cristian Nistor. 

Expoziţia a inclus fotografii de excepţie realizate de Cristian Nistor la Olimpiada de vară de 

la Rio de Janeiro 2016.  

 

Lansare de carte: 

- Lansare de carte, “Păşunile de aur´ de M. Grăjdeanu ; 

- Lansare de carte “Românii in mileniul de intuneric” de Marius Sfincă în colaborare cu 

Asociaţia Geto-Dacii; 

- Lansare  volumului:  Martirii lui Eros – Eminescu si Veronica de Ion Ionescu Bucovu;  

- Lansarea volumului:  Veronica Micle , ingerul blond al lui Eminescu de Ion Ionescu 

Bucovu. 

 Strategia de promovare a Universităţii Dalles a devenit tot mai vehementă, mesajele şi 

acţiunile de promovare au prezentat publicului ţintă noua misiune a instituţiei, comunicând 

atributele programelor sale cultural-educaţionale şi adaptându-le fiecărei categorii de beneficiari, 

astfel încât să se asigure o comunicare eficientă cu acestea.  

 Astfel, s-a realizat o publicitate de informare prin:  

 apariţii şi consemnări pe canale TV; 

 radio; 

 mediul online: prin propriile reţele de promovare; reţele de socializare: Facebook, 

YouTube, reviste online, site-uri de specialitate; 

 afişaj stradal / promovare outdoor; 

 promovarea în spaţiile publice (instituţii de învăţământ, librării, companii 

multinaţionale, târguri, etc.);  

 prin intermediul blogurilor.  
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MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE 

 

 În anul 2016 Muzeul Național al Literaturii Române a urmărit să îndeplinească 

obiectivele strategice stabilite în planul de management.  

           Astfel în luna mai 2016 a fost închiriat spațiul din Str. Nicolae Crețulescu nr. 8 și au fost 

demarate lucrările de amenajare a expoziției permanente dedicate publicului vizitator. Acest 

moment este primul pas spre intrarea în normalitate a instituției muzeale care  a fost nevoită, în 

2014, să se mute ca depozit, la Casa Presei. Prin expoziția de bază, redăm bucureștenilor 

patrimoniul literar românesc și ne îndeplinim misiunea de a-l valorifica pentru public. Astfel la 31 

decembrie 2016 aceste lucrări de design și concepție au fost finalizate.  

 

 

            În luna iulie a fost închiriat pentru o perioadă de 15 ani spațiul de 4.100 mp din Calea 

Griviței nr. 64-66 de la Compania Națională Poșta Română pentru a muta patrimoniul de la Casa 

Presei.  

           În anul 2016 a fost alocată suma de 300.000 lei necesară editării Dicționarului General al 

Literaturii Române în colaborare cu Academia Română, lucrare de anvergură științifică din care 

au apărut primele două volume conținând literele A, B, C. 
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În același timp au fost demarate multiple programe și proiecte de educație muzeală, 

conferințe cu participare internațională precum: DADA 100, Shakespeare 400 sau Colocviul 

Internațional Cioran –Pessoa, dar și expoziții ample precum : George Coşbuc, Nicolae Iorga 

spre Centenar. 

În luna decembrie 2016 muzeul s-a relocat în Calea Griviței 64-66, în condiții de 

normalitate instituțională și cu protejarea și securizarea patrimoniului, fiind pregătit ca în anul 

2017, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de existență să-și afirme importanța deosebită în peisajul 

cultural bucureștean. 

 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Principalele expoziţii ale Muzeului Municipiului București în anul 2016 au fost următorele 

:  

1. Expoziția „Falsuri monetare – scurtă istorie a falsificării monedei” în parteneriat cu Institutul 

Național de Medicină Legală Dr. Mina Minovici, Palatul Suțu - etaj, 12 august 2015 - 30 mai 

2016.  

2. „Omul antic: cotidian şi imaginar – Vasele greceşti din colecţia «Maria şi dr. George 

Severeanu»”, 18 decembrie 2015 – 30 iunie 2016, Palatul Suțu.  

3. Expoziţia de afişe donate în octombrie 2015: „Margareta Pâslaru – Lasă-mi toamnă pomii 

verzi” – la parterul Palatului Suţu, 23 noiembrie 2015 – 10 ianuarie 2016;  

4. Expoziţia „Vindecări miraculoase – Nicu Enea (1897-1960)”, la parterul Palatului Suțu, 4 

decembrie 2015 - 31 ianuarie 2016, extinsă până la finalul lunii februarie 2016;  

5. „Muzeul Național de Antichități. O excursiune arheologică”, 19 decembrie 2014 – 30 iunie 

2016, Muzeul George Severeanu;  

6. Expoziția de fotografie „#FIND US / Goodbye to Gravity” dedicată fotografilor de la 

Colectiv, 23 decembrie 2015 - 30 ianuarie 2016, Casa Filipescu-Cesianu, Lapidarium;  

7. „Salonul internaţional de artă fotografică al României”, 12 ianuarie – 20 martie 2016, holul 

Palatului Suţu, în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România;  

8. „O incursiune în istoriile cartierului Berceni”, 17 noiembrie 2015 – 23 ianuarie 2016, 

Palatul Suţu şi 3 februarie – 3 aprilie 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu;  

9. Expoziţia „Vindecări miraculoase – Mişu Popp (1827-1892)”, 3 martie - 22 mai 2016, 

parterul Palatului Suțu;  

10. Expoziția „Grădini pierdute din București”, realizată în parteneriat cu Facultatea de 

Urbanism – Catedra de Peisagistică și Amenajarea Teritoriului – Universitatea de Arhitectură şi 
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Urbanism „Ion Mincu” – în curtea Palatului Suțu (25 martie 2015 – 27 martie 2016), apoi 

prezentată la Muzeul Dr. Nicolae Minovici;  

11. Expoziţia în aer liber „Spitale dispărute ale Bucureștiului”, realizată în colaborare cu 

Fundația Colegiului Medicilor din Municipiul București, 30 martie – 3 iulie 2016, Palatul Suţu;  

12. „Samaritenii din Markowa”, expoziţie realizată în parteneriat cu Institutul Polonez din 

București, 22 martie – 17 aprilie 2016, Palatul Suțu;  

13. „În căutarea luminii”, expoziţie de pictură cu lucrări semnate Maria Vianu, 8 martie – 10 

aprilie 2016, Palatul Suțu ; 

14. „Avangarda românească versus avangarda europeană”, expoziţie outdoor realizată în 

colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române, 23 februarie – 17 aprilie 2016, Palatul Suţu  

15. Expoziţia „Bucureştiul în proiectele studenţilor Facultăţii de Arhitectură a Universităţii 

Spiru Haret”, 19 aprilie - 22 mai 2016, Palatul Suţu  

16. Expoziţia outdoor „Poeții orașului București”, realizată în colaborare cu Muzeul Național al 

Literaturii Române, 19 aprilie – 8 mai 2016, Palatul Suţu  

17. „Aşezămintele brâncoveneşti: 1835-2015”, expoziţie realizată în parteneriat cu Asociaţia 

Istoria Artei, 6 aprilie – 8 mai 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu  

18. Expoziția „Vindecări miraculoase – Ștefan Luchian (1868-1892)”, 27 mai 2016 - 27 

noiembrie 2016, parterul Palatului Suțu ; 

19. „Bucureștiul la început de secol XXI”, expoziție outdoor realizată de Asociația Bucureștiul 

Meu Drag în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, 17 mai 2016 – 12 iunie 2016, Palatul 

Suțu  

20. „Salonul Național de Fotografie – Fotogeografica”, expoziție de fotografie realizată de 

Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, 24 mai 

2016 – 12 iunie 2016, Palatul Suțu ; 

21. Expoziția „Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers spiritual”, realizată în parteneriat 

cu Institutul Național de Medicină Legală dr. Mina Minovici și Institutul de Antropologie Fr.J. 

Rainer, 18 mai 2016 ; 

22. Expoziţia „Artişti la Muzeu”, 18 mai - 2 octombrie 2016, Sala de conferinţe, Muzeul dr. 

Nicolae Minovici  

23. „Salonul de Bandă Desenată”, ediţia a III-a, 1 iunie - 30 august 2016, Lapidarium, Casa 

Filipescu-Cesianu  

24. „Expoziția de caligrafie şi hârtie tradițională coreeană”, realizată în parteneriat cu 

Ambasada Republicii Coreea în România, în cadrul Festivalului-Maraton al Culturii Coreene 

2016, 25 iunie – 17 iulie 2016 / Palatul Suțu  
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25. Expoziția colaterală Romanian Design Week – „Diploma Selected”, realizată de The Institute 

în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, 21– 29 mai 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-

Cesianu  

26. „Piese litice restaurate din colecțiile Muzeului Național de Antichități”, 28 iunie - 10 iulie 

2016, Muzeul George Severeanu  

7. „Orașul uitat - Alt Lipscani”, expoziţie outdoor realizată de Asociația Bucureştii Vechi şi 

Noi, Asociaţia Bucureştiul meu drag în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, 12 iulie – 

11 septembrie 2016, Palatul Suțu  

28. Expoziția „Pinacoteca Bucureştiului – un proiect interbelic”, 29 iulie 2016 - 25 iunie 2017, 

etajul Palatului Suțu  

29. Expoziția „Scurtă istorie a revanșei. Duel sau crimă?”, în parteneriat cu Institutul Național 

de Medicină Legală Dr. Mina Minovici, 30 august 2016 – 30 iulie 2017, etajul Palatului Suțu  

30. Expoziția „Casa Filipescu-Cesianu – povestea unei reabilitări”, 20 iulie – 18 septembrie 

2016, holul Palatului Suțu  

31. „Istoria circulației monetare în București și în împrejurimi”, 10 august 2016 – 2 aprilie 

2017, Muzeul George Severeanu  

32. „Ciao Bucarest. Influenţe urbane italiene în Bucureşti”, 9 septembrie – 20 noiembrie 

2016, Palatul Suţu și, din 29 noiembrie 2016, la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu  

33. Expoziția în aer liber „Trecut-au anii”, în parteneriat cu Asociația Bucureştiul meu drag, 14 

septembrie – 16 octombrie 2016, Palatul Suțu  

34. „Arte în București: Orașul IN-VIZIBIL”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, 10 

septembrie – 9 octombrie 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu  

35. „Minoritatea germană în România – Trecut şi prezent în Europa unită”, expoziție 

organizată de Ambasada Republicii Federale Germania din Bucureşti şi Forumul Democrat al 

Germanilor din România în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, 4 – 23 octombrie 

2016, Palatul Suţu  

36. Expoziția în aer liber „Constantin Brâncuși - 140 ani de la nașterea artistului”, în 

parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, 18 octombrie – 27 noiembrie 2016  

37. „Arte în București: Orașul IN-VIZIBIL”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, 10 

septembrie – 9 octombrie 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu  

38. Expoziția în aer liber „Thailanda – Ţara Surâsului”, în parteneriat cu Tourism Authority of 

Thailand – Balkan Representative Office, 30 septembrie – 5 octombrie 2016, Grădina Casei 

Filipescu-Cesianu  
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39. „Diplome ale studenţilor Facultăţii de Arhitectură a Universității Spiru Haret”, în 

parteneriat cu Facultatea de Arhitectură - Universitatea Spiru Haret, 12 – 30 octombrie 2016, 

Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu  

40. „100 de ani de minorităţi etnice în cultura vizuală din România”, în parteneriat cu 

Modernism, 9 octombrie – 3 noiembrie 2016, Sala de conferințe, Muzeul dr. Nicolae Minovici  

41. „Martha Bibescu: 130”, expoziţie realizată în parteneriat cu Asociaţia Istoria Artei, 2 - 6 

noiembrie 2016, Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu  

42. „Colecția AAFR 60”, în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România, 6 - 24 

noiembrie 2016, Sala de conferințe, Muzeul dr. Nicolae Minovici  

43. Expoziția „Semne și simboluri - Viziuni apophenice în domeniul fractalic”, cu lucrări de 

Dan Dermengiu, 26 noiembrie 2016 – 28 mai 2017, Sala de conferințe, Muzeul dr. Nicolae 

Minovici  

44. Expoziţia „Arhitectul George Damian – o recuperare necesară”, organizată în parteneriat 

cu Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale, 1-6 noiembrie 2016, Palatul Suţu  

45. Expoziția „Piaţa, loc simbolic al oraşului”, 10 noiembrie – 27 noiembrie 2016 la Palatul 

Suţu şi 29 noiembrie 2016 – 8 ianuarie 2017 la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu  

46. Expoziția „Fotografii Bucureştilor: Alfons Ebner”, 29 noiembrie 2016 – 28 mai 2017, 

Palatul Suțu  

47. Expoziția „Vindecări miraculoase – Theodor Pallady (1871-1956)”, 6 decembrie 2016 - 11 

iunie 2017, parterul Palatului Suțu. 

 

Evenimente culturale, programe şi activităţi cu caracter educativ pentru diverse categorii de 

public : 

 NOAPTEA MUZEELOR la Palatul Suțu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Dr. Nicolae 

Minovici,  Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul C.I. și C.C. Nottara, Muzeul Victor Babeș, 

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul Frederick Storck și Cecilia Cuțescu-

Storck, Muzeul George Severeanu. 

 Concerte : În cadrul Stagiunii muzicale Iosif Sava 2015-2016 s-au organizat la Palatul 

Suțu o serie de concerte în zilele de miercuri din prima jumătate a anului 2016, în 

colaborare cu Fundația ACCUMM. 

 Teatru : Muzeul Municipiului București a organizat piese de teatru adaptate spațiilor 

muzeale și unor anumite categorii de public.   
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 Proiecte: 5 Licee – 5 Muzee, ediţia a IX-a, Programul Şcoala de Vară „Vara istoriei pe 

Calea Victoriei”, Proiectul Caravana Muzeelor 2016 (a cincea ediţie), Proiectul Ora de 

școală la muzeu (2016), Tabără urbană, în colaborare cu Asociația Da´DeCe, iulie 

2016, Tabără urbană de limbă germană, în colaborare cu Karisa Akademie, Proiect 

Da’DeCe are orașul o colecție de artă?, Proiectul „Memoriile unei case – Muzeul 

Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck”; 

 Ateliere: ateliere creative în cadrul proiectului „Periferii centrale ale Bucureștiului”, 

cofinanțat de ARCUB, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București,  ateliere 

educative de Noaptea Muzeelor, „De jur împrejur”, Muzeul Theodor Aman,  

 Conferințe și lansări de carte organizate de către Muzeul Municipiului București în 

anul 2016 ;  

 Lansări de carte ; 

 Manifestări științifice : Simpozion de Antropologie urbană, a doua ediţie, 

Simpozionul „Cercetări arheologice şi numismatice”, a doua ediţie, Simpozion 

„Istorie şi patrimoniu cultural”, a doua ediţie, Conferinţa Marketing cultural, a treia 

ediţie.  

 

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI 

 Conştientă de permanentele schimbări şi provocări ale comunităţii bucureştene, 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti derulează programe şi proiecte de reţea care cuprind 

propuneri de susţinere şi dezvoltare a vechilor servicii, dar şi iniţierea de noi activităţi cu 

obiective punctuale, cuantificabile în termeni de calitate, cantitate şi timp, şi care acoperă o plajă 

cât mai largă de nevoi a diverselor publicuri ţintă.  

Astfel, în 2016 BMB a derulat 5 proiecte de rețea, cumulând un total de 934 activităţi cu 

public, la care au fost prezenţi 12.666 de participanţi. Pe lângăproiectele desfăşurate în reţea (Ora 

de povești, Şcoala Altfel, Prima zi la bibliotecă, BiblioVacanţa şi Cursuri de IT pentru seniori), 

filialele BMB au planificat şi implementat 45 de proiecte. În cadrul acestora au avut loc 302 de 

activităţi cu publicul la care au participat 1.076 de beneficiari.  

Numărul beneficiarilor ofertei culturale a BMB a crescut prin implementarea proiectului 

Caravana poveștilor, proiect câștigător al sesiunii de finanţare A.F.C.N. II/2016 

(http://www.afcn.ro/media/EC%20site%202016_5.pdf). 

http://www.afcn.ro/media/EC%20site%202016_5.pdf
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 Proiectul Caravana poveștilor a propus desfășurarea de ateliere și spectacole de teatru de 

păpuși, dedicate copiilor și părinților, prin care s-a urmărit promovarea petrecerii timpului 

în aer liber în mod creativ. Partenerii media au avut o atitudine pozitivă, proiectul 

beneficiind de numeroase menționări în presă. 

 Proiectul Curs IT pentru seniori și-a propus familiarizarea persoanelor în vârstă cu noile 

tehnologii printr-o structură de cursuri de inițiere de 5 zile plus cursuri pe module practice 

de aprofundare de câte 3 zile, la alegere: Word, Skype, Facebook, navigare pe net şi 

Google, Mail, Poveşti digitale. În 2016 s-au derulat 42 serii de curs, în total 138 de zile de 

instruire, desfăşurate pe parcursul a 414 de ore.  

 

 

 

 

 

 Ora de poveşti face parte din proiectul Cultură şi cartier – Lectură publică şi animaţie 

culturală, programul Cultura pentru toţi. 

 Proiectul Comportament preventiv în cazul dezastrelor naturale – ateliere de informare 



314 

 

În cadrul Programului Naţional Şcoala Altfel, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a organizat 

ateliere de informare pe tema comportamentului preventiv în cazul dezastrelor naturale. Astfel, în 

perioada 18 aprilie – 27 mai 2016 bibliotecarii-traineri au susţinut 35 de ateliere de informare în 

15 filiale ale Bibliotecii Metropolitane, la care au participat peste 800 de elevi şi profesori din 

școlile şi liceele bucureştene. De asemenea, un element care a captat atenţia participanţilor a fost 

Rucsacul pentru situaţii de urgenţă: ce este el şi ce ar trebui să conţină? 

  

 

CENTRUL CULTURAL ,,PALATELE BRÂNCOVENEŞTI 

    Centrul Cultural “Palatele Brâncovenești” este unul dintre principalele obiective turistice cu 

profil artistic, integrat vieții culturale a capitalei. Situat pe malul râului Colentina, lângă 

București, într-un superb parc secular, centrul este mărturia a peste 300 de ani de istorie. Pentru 

bucureșteni, complexul este un loc de agrement ușor accesibil.  Patrimoniul arhitectural valoros 

este dintre cele mai elocvente exemple de arhitectură brâncovenească, iar cadrul natural romantic 

și pitoresc au transformat Palatul de la  Mogoșoia într-un reper al turismului cultural.  

Evenimentele desfăşurate în cursul anului 2016 au fost: 

 Al nostru, Eminescu, spectacol-lectură, în interpretarea actorilor Vlad Rădescu (Teatrul 

Metropolis), Mihaela  Rădescu (Teatrul Mic), Mădălina Florescu (pian, Opera Naţională); 

 ,,Diaconița Olimpiada”, spectacol creștin, adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură 

de Aur către Sfânta Diaconiță Olimpiada, în interpretarea actriței Ana Calciu, regizor 

Marian Popescu, voci Tomi Cristin și Florin Nanu; 
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 Familia Bibescu - Basarab Brâncoveanu: de la Craiova la Paris”, lansare  volum – 

autor dr. Oana Marinache ”, trecere  în revistă  a proprietăților  familiilor boierești și 

domnești din secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea; 

 Expoziție „Martha Bibescu 130” - trecere  în revistă a principalelor repere ale vieții 

principesei, proiecție video  a  fotografiilor  Marthei Bibescu; 

 Expoziție WORK IN PROGRESS - profesori și studenți de la Departamentul de Print, 

Facultatea de Arte Grafice și Comunicare vizuală, Universitatea de Arte Poznan, Polonia 

- curatori Krzysztof Balcerowiak, Andrei Ciubotaru și Max Skorwider ; 

 Expoziție retrospectivă Simona Runcan , lucrări de grafică, pictură și instalație – obiect - 

curatori  Cristina Cojocaru și Patricia Bădulescu ; 

 Expoziție  The Poem,  Project  Time # 0.4,  artist Andreea Albani - Eveniment  în 

cadrul  Nopții Muzeelor 2016; 

 Expoziţie FLUIDE(S), 50 de desene  la patru mâini» franco-române,  curatori Petra 

Petresco şi Aurel Bulacu, pictură – grafică, Duplex România – Franța ; 

 Mogodorf 10X10 - Expoziție colectivă – artiști rezidenți  Düsseldorf ; 

 Retrospectivă de pictură - Viorel Grimalschi ; 

 Radu Dragomirescu  - A sudden gust of wind – UNA IMPROVVISA FOLATA DI 

VENTO ; 

  Bienala Internațională de gravură , curator Anca Boeriu ;  

 Expoziție de grafică – artist  Casia Csehi, perioada Kazar ;  

 Expoziție de pictură și bijuteii , SINONIME – artist CAMELIA IONESCU POPA ; 

 Expoziție  de fotografie, Familia Regală,  colecția Luiza Berman ; 

 Expoziţie “Spectacolul Sufletului” -  artist Mihaela Panaitescu ; 

 Coast to Coast – expoziție ceramiști americani, curator Vlad Basarab; 

 7. Alexandru Paul Micloș Expoziţia-instalaţie Dreadful thread-full;  

 Expoziție de fotografie - Cu și despre Palatul Mogoșoaia - Școala Explore 100 ;  

 Spațiul imaginării, retrospectivă de sculptură și grafică, artist Alexandru Nancu ; 

 Structuri în echilibru, artist Liliana Mercioiu Popa ; 

 Octavă celestă”, Doina Mihăilescu, expoziție pictură și grafică ; 

 Exerciţii de culoare în abstract”,  Mihaela Barbu, expoziție pictură ; 

 Culorile Sulinei, expoziție picture, Asociația Montage ; 

 Coast to Coast – expoziție ceramiști americani, curator Vlad Basarab; 

 Ritualuri de trecere – Ioana Ursa ; 
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 Expoziție Corpul dislocat – artist Arina Ailincăi, expoziție de reprezentări  

corporale din ceramică și fotografii ; 

 Expoziție Piaţa, loc simbolic al oraşului ; 

 Compania de teatru Civicart - Calea Adevărului - teatru cu tematică creștină dedicat 

anului 2016- anul Antim Ivireanul.   

Conferinţele anului cultural MARTHA BIBESCU 130: 

1. Reactivarea trecutului în opera Marthei Bibescu, prezentare istoric de artă Doina Mândru;  

2. Reședințele Marthei Bibescu, în prezentarea istoricului de artă Oana Marinache; 

3. Conferință Despre doamnele de altădată, susținută de Aurora Liiceanu ; 

4. Conferință Ștefan Luchian, un pictor excentric, în prezentarea dr. Ruxandra Dreptu ; 

5. Conferință Sfântul Antim Ivireanul și Iluminismul european ; 

6. LICART - Workshop de poezie si fotografie.  

Concertele organizate în anul 2016 au fost : 

1.  De drag de  domnițe, cântece din Europa secolelor XIII – XIX., TRUVERII ; 

2. Recital de muzică de cameră, ANTAL ZALAY – vioară și  JOSZEF BALOG – pian 

  ( în cadrul concursului Drumul spre celebritate) ; 

3. Concert de muzică clasică, Stella Kadar – Asociația Istoria Artei ;  

4. Corul de copii Sebeș - Alba, condus de părintele Remete ; 

 5. Concert demonstrativ  Răzvan Soleanu – pianist ; 

 6. Cântări bizantine la Palatul Mogoșoaia, concert  Tronos- Psaltichie ; 

 7. Recital clasă de pian - Iliana Velescu. 

Concursurile organizate în 2016 au fost : DRUMUL SPRE CELEBRITATE, ediția a VII – a şi  

STAGIUNEA MUZICALA 2016 - Mogosoaia Clasic Fest – ediţia a V –a. 

Educaţia artisitcă şi teatrul pentru copii au cuprins următoarele manifestări : MUȘCHETARII – 

teatru de marionete, Vacanță la Mogoșoaia 2016, STAGIUNEA ESTIVALĂ TEATRUL ION 

CREANGĂ - Stagiunea estivală „VăraTic”, CARAVANA MEȘTEȘUGURILOR - Asociaţia 

Gaspar, Baltasar & Melchior.  

Concerte promovare ALĂTURI DE TINERI 2016 - Evenimentele din seria ”Cultura pentru 

TINEri” reprezintă un îndemn la cultură, din partea unor tineri pentru tineri : Concert Otherside - 

Asociația Culturală Alături de Tineri , Concert Muse Quartet - Asociația Culturală Alături de 

Tineri, Concert TOATĂ LUMEA CÂNTĂ, RÂDE ȘI VISEAZĂ … LA PALAT!” - Asociația Smart, 

Concert Andy Roll- Asociația Culturală Alături de Tineri, Concert grup vocal ACAPELLA, 

Cultură pentru Tineri  - Asociația Culturală Alături de Tineri World Class – România, 

http://palatebrancovenesti.ro/piata-loc-simbolic-al-orasului/
http://palatebrancovenesti.ro/caravana-mestesugurilor/
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Concert  Jessie Baneș,  Expoziţia de pictură “Colorează-ţi viaţa”  - artist Marcel Thiele - 

Asociația Culturală Alături de Tineri, Concert acustic Alexandra Uşurelu Band,workshop 

pictură interactiv Concert acustic  Zum, INSTITUTUL  CULTURAL ROMÂN - Towards 

2020 Phase 2: Skilling Musicians & Engaging Audiences in Europe’s Orchestral Sector  - 

sesiune de instruire în management personal, prezentare şi audiţii, dedicată muzicienilor cu vârste 

între 18 și 25 de ani. 

 

 
 CASA DE CULTURĂ ,,FRIEDRICH SCHILLER” 

 

  

În cursul anului 2016 au fost iniţiate proiecte de promovare a culturii românești şi a celorlalte 

minorități naționale.  

 PROGRAMUL „MOŞTENIREA CULTURALĂ GERMANĂ DIN ROMÂNIA” ; 

 MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE GERMANE ȘI EVENIMENTE CULTURALE 

ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 

DIN ROMÂNIA ; 

 „ÎNTÂLNIREA FOŞTILOR DEPORTAŢI (ETNICI GERMAN) ÎN URSS DIN 

BUCUREŞTI” ; 

 „COMUNITATEA DISPĂRUTĂ. GERMANII DIN ROMÂNIA ÎNTRE 1945 ȘI 1967” ; 

 CARNAVALUL TRADIȚIONAL GERMAN PENTRU COPII” ;  

 CONFERINȚA „BISERICI ȘI MÂNĂSTIRI DIN GERMANIA ȘI ROMÂNIA” ; 

 EXPOZIȚIA „CETĂȚI ȘI MÂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA” ; 

 CONFERINȚA „PICTURA DE MOBILIER LA SAȘII TRANSILVĂNENI” ;  

 EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE „POVESTEA LĂZILOR SĂSEȘTI DIN 

TRANSILVANIA” ; 

 CONFERINȚA „STEFAN W. HELL – DRUMUL SPRE PREMIUL NOBEL” şi proiecţia 

filmului „STEFAN HELL - UN SAVANT DE EXCEPȚIE”, realizat de Crisitian Amza ; 

 5 octombrie 2016 „ZIUA UNITĂȚII GERMANE”;  

 PREZENTAREA CĂRȚII „IMAGINEA ETNICILOR GERMANI LA ROMÂNII DIN 

TRANSILVANIA DUPĂ 1918. STUDIU DE CAZ: JUDETELE HUNEDOARA, ALBA, 

SIBIU. CERCETARE DE ISTORIE ORALĂ” ;  

 „SĂRBĂTORIREA PAŞTELUI CU SENIORII FORUMULUI GERMAN” . 
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CONFERINȚE - DEZBATERE : 

 CONFERINȚA „DE LA PÂMANT LA LUNĂ, DE LA ROMAN LA FILMUL 

ȘTIINȚIFICO-FANTASTIC FEMEIA DIN LUNĂ (1929) - FRITZ LANG” ;   

 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE 

ASUPRA CERCETĂRII FENOMENULUI MIGRAȚIEI” ; 

 „CETATEA BRĂILEI. ISTORIC. RECONSTITUIRE. VALORIFICARE” ; 

 CONFERINŢA ,,BUCUREŞTIUL ARHITECTURAL CAROL BENISCH”; 

 CONFERINŢA ,,HERCULANE – ARC PESTE TIMP, 1896 – 2006. TURISM ŞI 

ISTORIE LA BĂILE HERCULANE”; 

 CONFERINŢA SUSŢINUTĂ DE DR. MARIUS OPREA ŞI VIZIONAREA 

DOCUMENTARULUI ,,VÂNĂTORUL DE SECURIŞTI”; 

 A DOUA CONFERIŢA SUSŢINUTĂ DE DR. MARIUS OPREA ŞI VIZIONAREA 

DOCUMENTARULUI ,,PATRU FELURI DE A MURI”; 

 EXPOZIŢIA DE FOTOGRAFIE ,,MARTHA BIBESCU 130”; 

 CONFERINŢA ,,DOMENIUL LUI ION GHICA DE LA GHERGANI”; 

 CONFERINŢA ,,PARCUL CAROL I – 110 ANI: ARHITECŢI ŞI ANTREPRENORI”; 

 CONFERINŢA ,,ISTORIE ŞI MULTICULTURALITATE: GRĂDINARII 

BUCUREŞTIULUI”; 

 CONFERINŢA ŞI VIZIONAREA FILMULUI ,,DEMONUL SIMPLIFICĂRII’’ – 

MOMENTE DIN VIAŢA SCRIITORULUI HANS BERGEL; 

 PREZENTAREA VOLUMULUI ,,CETATEA ALBĂ”. 

În cursul anului 2016 s-au desfăşurat şi seri literare cu scriitori de limbă germană: 

 Prezentarea volumului ,,SEMILUNA PESTE DOBROGEA. ISLAMUL ÎN ROMÂNIA”; 

 Seară literară ,,DESPRE ARTA DE A POVESTI” cu autoarea austriacă Vea Kaiser. 

Expoziţiile de pictură şi grafică organizate în anul 2016 au fost următoarele: 

 EXPOZIŢIE DE QUILT- URI PENTRU COPII a artistelor Alexandrina Popescu şi 

Alexandra Filotti ; 

 EXPOZIŢIE DE QUILT- URI a artistei Alexandrina Popescu ; 

 EXPOZIŢIA DE GRUP ,,AMPRENTE PLASTICE DOBROGENE”; 

 EXPOZIŢIA COLECTIVĂ ,,SALONUL DE PRIMĂVARĂ”; 

În cadrul parteneriatului cu Centrul de Artă ,,EUTERPE” s-a organizat RECITALUL DE 

MUZICĂ LATINO – AMERICANĂ ,,OMAGIU FEMEII”  şi SPECTACOL DE DANS CLASIC 

INDIAN stilul Kathak. 
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CAPITOLUL 7 

 

POLITICA PRIVIND STIMULAREA TINERETULUI, EDUCATIE ŞI SPORT 

 

 

Implicarea tinerilor în număr din ce în ce mai mare în proiecte noi de voluntariat cu 

diferite teme ingenioase precum şi în proiectele şi activităţile deja existente duc la o relaţie din ce 

în ce mai strânsă cu aceştia cu rezultate benefice de ambele părţi.Acest subiect va fi dezvoltat în 

capitolul ce urmează vizând atât rezultatele instituţiilor şi direcţiilor implicate la nivelul 

Municipiului Bucureşti cât şi rezultatele şi experinţele pe care tinerii le-au dobândit în acest 

demers. 

 

      7.1 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS 2016 

 

Promovarea şi consolidarea ideii de implicare activă şi meritorie reprezintă principii de 

bază ce definesc activitatea PROEDUS, ierarhizarea valorică şi evidenţierea elevilor şi studenţilor 

în funcţie de timpul alocat, de efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor iniţiative cu 

un pronunţat caracter socio-educativ fiind priorităţi de prim rang în edificarea şi dezvoltarea unei 

societăţi moderne, coezive, dinamice şi prospere. 

 

7.1.1  Serviciul Proiecte Educaționale şi Relații Publice 

 

Parteneriatul Civic pentru Educaţie CIVITAS - Comitetul pentru mobilizare şi responsabilizare 

civică a principalilor factori implicaţi în sistemul educational din Municipiul Bucureşti, sub deviza 

CIVITAS - Implicaţi în educaţie! 

Comitetul pentru mobilizare și responsabilizare civică a principalilor factori implicați în procesul 

educațional din Municipiul București a fost constituit şi funcţionează ca for de coordonare şi implementare a 

Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic Comitetul CIVITAS, sub deviza „Implicați în 

educație”, fiind o inițiativă a PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federația Sindicatelor din 

Educație “Spiru Haret” și Consiliul Municipal al Elevilor. 



320 

 

 Parteneriatul Civic pentru Educație a fost adoptat și parafat de către părțile anterior menționate în 

luna martie 2014, fiind recunoscut de către Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

implementat pe parcursul anului 2015, conform celor detaliate mai jos. 

 Platforma CIVITAS propune crearea și operaționalizarea, la nivelul Municipiului București, a 

unei platforme convergente de dialog, cooperare și acțiune în plan educațional, administrativ, social și 

economic, cu scopul susținerii, responsabilizării, formării complexe și de calitate, exprimării libere și 

afirmării tinerei generații. 

Platforma CIVITAS propune realizarea unui cadru organizațional eficient de promovare și reprezentare a 

copiilor și tinerilor, prin operaționalizarea unor parteneriate viabile în plan local, prin elaborarea unor 

proiecte de acte normative de natură a favoriza pregătirea de calitate, exprimarea liberă și integrarea socio-

profesională cu succes a tinerei generații și prin crearea unor formule operative de relaționare, comunicare și 

acțiune. 

Pe parcursul anului 2016 , în urma solicitărilor venite din partea Palatului Național al Copiilor, 

Casa Corpului Didactic din București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a 

Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Comitetul CIVITAS a răspuns in unanimitate pozitiv 

cererilor acestora, astfel, a câstigat încă 4 parteneri. 

 Gala „CIVITAS” 

PROEDUS a premiat, pentru prima dată, iniţiatorii a 20 de proiecte şcolare, în cadrul Galei 

CIVITAS. Reprezentanţi ai membrilor fondatori: Consiliul Municipal al Elevilor, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti şi Federaţia Sindicatelor ,,Spiru  Haret” au fost prezenţi şi au oferit discursuri de 

felicitare, dar şi de mulţumire.  

Evenimentul s-a desfaşurat pe 28 ianuarie 2016, la Palatul Național al Copiilor, unde au fost 

invitate liceele participante la proiecte, dar şi alte unităţi de învăţământ din Capitală. 

CIVITAS - Apel I Proiecte 
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În  perioada februarie -martie au avut loc proiecte precum: 

„Mânuţe mici, daruri mari!” 

  Proiectul ,,Mânuţe mici, daruri mari!” a propus pentru 300 de copii o experienţă care a îmbinat 

creativitatea cu  caritatea. Grădiniţa nr. 250 alături de cei 7 parteneri ai proiectului a oferit pe toată perioada 

lunii martie contextul propice de dezvoltare a copiilor. 

 

 

Cărţile strânse şi o parte din figurine au fost donate Centrului Sf. Macrina. 

Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Gradinita Nr. 209 

 Gradinita nr. 195 

 Gradinita MAPN 

 Gradinita Nr. 244 

 Gradinita nr.  208 

 

,,Surâsul copilăriei"- Festival de muzică, arte vizuale şi teatru pentru copii 

Grădiniţa nr. 111 din Capitală, una dintre unităţile de învăţământ care a obţinut finanţare pentru un 

proiect CIVITAS, a dat startul programului de activităţi. Peste 900 de elevi din învăţământul primar, 

profesori şi părinţi au participat, pe tot parcursul lunii Martie, în cadrul unor ateliere tematice coordonate de 

specialişti în domeniul muzical, al picturii, al modelajului,etc. 
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Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Scoala Gimnaziala Nr. 193 

 Scoala Gimnaziala „Sfintii Trei Ierarhi” 

 Gradinita „Alegra” 

Artişti mari de grădiniţă” 

Grădiniţa nr. 209, alături de alţi 5 parteneri, au desfăşurat un proiect destinat copiilor aflaţi în grupa mare 

care aduce în prim plan lucrul în echipa într-un mod inovator. Copiii au format echipe cu proprii părinţi, iar 

împreuna au realizat personaje de poveste. Cu ajutorul educatorilor, personajele au fost încadrate într-o 

poveste şi au fost ,,aduse la viaţă” cu ajutorul materialelor plastice. 
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Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Gradinita Nr. 250 

 Gradinita nr. 94 

 Gradinita Strop de Roua 

 Gradinita Spiridusii 

 Gradinita Nr. 272 

„Integritate şi demnitate umană. De la valori morale la atitudini civice” 

,,Integritate şi demnitate umană. De la valori morale la atitudini civice” a fost un proiect demarat de  

Colegiul Național ,,Ion Neculce” alături de alţi nouă parteneri care s-a desfăşurat pe întreaga perioadă a lunii 

martie.  

Aproape 500 de liceeni 

bucureşteni au avut ocazia să 

participe la multiple ateliere şi 

seminarii despre valori morale, 

drepturi, obligaţii şi acţiuni civice. 

Activităţile se vor organiza în incinta 

fiecărei unităţi de învăţământ 

partenere.  

 

 

 

Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Colegiul Tehnologic 

„Viaceslav Harnaj”, Colegiul National „Spiru Haret”, Colegiul National „Matei Basarab”, Colegiul 

National „Mihai Eminescu”, Colegiul National „Gheorghe Lazar”, Colegiul National „Elena Cuza” 

„Artistul tăcut” 

 ,,Artistul tăcut” a fost un proiect dedicat elevilor cu dizabilităţi din Capitală. Liceul Tehnologic 

Special Nr. 3, alături de alţi trei parteneri, au lansat iniţiativa realizării unor activităţi, care să includă elevii 

din învăţământul special. 
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Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Scoala Gimanziala Speciala pentru surzi Nr. 1 

 Scoala Profesionala Speciala Nr. 2 

 Scoala Profesionala Speciala Nr. 3 

 

„Educaţie pentru viaţă” 

Colegiul Tehnic ,,Carol I”  alături de alte patru unităţi de învăţământ din Capitală a creat în cadrul 

proiectului ,,Educaţie pentru viaţă” contextul pentru dezvoltarea responsabilităţii pentru o viaţă sanătoasă.  

180 de liceeni au avut şansa pe 

parcursul lunii martie să 

participe la ateliere despre 

anatomie, responsabilitate şi 

gestionarea vieţii personale în 

situaţii delicate. 

 

Acest proiect a fost realizat în 

parteneriat cu: 

 Colegiul Tehnic „Dinicu 

Golescu” 

 Liceul Teoretic „Traian” 

 Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” 

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Dumitru Moţoc” 
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„Secundele fac diferenţa!” 

 

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja” 

subliniază, prin proiectul propus, importanţa 

existenţei cunoştinţelor de prim ajutor.  

216 de elevi din Capitală, au participat, în 

luna martie, la cursuri pe teme de prim ajutor. 

 

 

 

 

Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Colegiul Economic Virgil Madgearu 

 Scoala Gimnaziala nr. 280 

 Scoala Gimnaziala Principesa Margareta 

 Scoala Gimnaziala Mircea Santimbreanu 

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Dumitru Moţoc” 

 Scoala Gimnaziala nr. 163 

 

 

„În fiecare zi trăim sănătos cu...RAMEO!” 

„În fiecare zi trăim sănătos 

cu…RAMEO!” este un proiect 

iniţiat de Colegiul Naţional ,,Spiru 

Haret”, împreună cu alţi 7 

parteneri. În luna martie 430 de 

elevi au avut oportunitatea de a 

dobândi toate cunoştinţele necesare 

unui stil de viaţă sănătos, într-un 

mod cât mai accesibil. 

Elevii bucureşteni au participat la 
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sesiuni de informare, ateliere şi dezbateri despre alimentaţia unui adolescent. 

Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 Colegiul Economic Costin C. Kiritescu 

 Colegiul National Gheorghe Lazar 

 Liceul Teoretic Jean Monnet 

 Colegiul National Emil Racovita 

 Scoala Gimnaziala Martisor 

 

„Sănătatea în bucate” 

Deoarece sănătatea trebuie să reprezinte un interes 

major pentru elevi, Liceul Teoretic ,,Atlas”, alături 

de alţi opt parteneri, au propus proiectul 

,,Sănătatea în bucate”. Peste 1200 de elevi din 

unităţile şcolare din Capitală, au fost implicaţi în 

luna martie în diferite ateliere şi activităţi despre 

alimentaţia sănătoasă.  

 

 

Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu: 

 

 Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” 

 Scoala Gimnaziala nr. 169 

 Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” 

 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Dumitru 

Moţoc” 

 Liceul cu Program Sportiv Mircea Eliade 

 Scoala Gimnaziala nr. 144 

 Liceul Tehnologic „Petru Poni” 

 Scoala Gimnaziala nr. 164 

 

,,Triunghiul comunicării” 
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Este un proiect CIVITAS demarat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie ,,Spiru Haret” ce s-a desfășurat 

între 1 aprilie şi 31 mai 2016. Acumularea de cunoştinţe reprezintă un proces continuu, de aceea acest 

proiect a fost destinat profesorilor. 139 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au participat la 

cursuri de formare pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, utilizarea noilor echipamente 

tehnologice şi pentru deprinderea orientării profesională direcţionată către elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Dezvoltarea competenţelor transversale ale personalului din învăţământul preuniversitar prin 

activităţi nonformale” 

Este un proiect de anvergură realizat de PROEDUS în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – 

CIVITAS în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti. 
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,,Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învăţământul 

gimnazial bucureştean” 

 

Este un proiect CIVITAS demarat de 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

alături de partenerii săi: Asociaţia pentru 

Dezvoltare Durabilă în educaţie şi Casa Corpului 

Didactic a Municipiului Bucureşti.  

 

 

 

,,Sunt ceea ce spun! Tehnici de expresivitate a vorbirii!” 

Este un proiect demarat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alături de alţi 6 parteneri în 

perioada aprilie - iunie 2016. 50 de profesori alături de 100 de elevi selectaţi din şcolile bucureştene au avut 

ocazia să îşi dezvolte abilităţile de expresivitate a vorbirii, de comunicare şi de leadership.  

 

„Marele Premiu de Interpretare Instrumentala al Palatului Național al Copiilor” 

PROEDUS, sub egida Parteneriatului 

Civic pentru Educație CIVITAS, a 

organizat  in parteneriat cu Palatul 

Nașional al Copiilor, în perioada 20-

23.06.2016, proiectul „Marele Premiu de 

Interpretare Instrumentala al Palatului 

Național al Copiilor”  
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Civitas – „Școala Altfel - 

Să Știi mai Multe, să Fii 

mai Bun 

Are ca scop dezvoltarea 

învățământului non-formal 

ca o inițiativă de informare 

și conștientizare a valorilor 

culturale, artistice și 

sportive pentru copiii 

bucureșteni. Susținerea 

activităților extrașcolare 

destinate elevilor de toate 

vârstele, printr-o ofertă 

variată de oportunități menite a valorifica și potența cunoștințele și abilitățile copiilor și tinerilor în varii 

domenii de interes și utilitate. 

Aproximativ 9000 de elevi bucureşteni din toate ciclurile şcolare s-au bucurat de oportunitatea de a 

participa la mai multe programe. 

 

Printre evenimentele organizate cu acest prilej se 

numără: 

 „Târgul Municipal al Firmelor de Exercițiu”  

Proiectul “Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai 

bun” – “Târgul Municipal al Firmelor de Exercițiu” are 

rolul de a dezvolta elevilor, prin metode  absolut practice, 

deprinderile necesare atât pentru înfiinţarea cât și pentru 

administrarea propriei societăţi comerciale 
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Elevii au avut ocazia să îşi expună propriile proiecte de simulare a unei firme.  În carul deschiderii de pe 

19 aprilie 2016 a avut loc  Conferinţa „Primul vot”. Cele 57 de firme participante au fost evaluate în funcţie 

de mai multe criterii şi au participat la mai multe concursuri: 

 

 Cel mai bun stand 

 Celmai bun catalog 

 Cea mai bună prezentare (PPT) 

 Cel mai bun negociator 

 Cel mai bun spot 

 Cea mai reprezentativă mascotă 

Ediția din anul 2016 a avut un real succes, fiind inscrise 57 de firme de exercițiu unde 

fiecare și-a putut reprezenta și promova firma. Acestea au avut puse la dispoziție 2 zone de conferințe 

amenajate cu videoproiector, unde fiecare și-a prezentat firma. 

„Bucureștiul prin Ochii Tăi”  

„Bucureştiul prin Ochii Tăi” a fost un proiect din cadrul Săptămânii ,, Şcoala Altfel-Să ştii mai multe, să 

fii mai bun!”  destinat ciclului gimnazial. Elevii au avut ocazia de a vizita  în cadrul unui tur cu autocarul 

obiective importante de pe harta Bucureştiului: Palatul Parlamentului, Muzeul Satului, Muzeul Aviaţiei, 

Muzeul Militar, Centrul Vechi şi Muzeul Naţional de Artă – Palatul Regal. Această expediţie a adunat pe tot 

parcursul săptămânii 2300 de exploratori curioşi. 
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„Paradisul Animalelor” - vizite la Grădina Zoologică, facilitand deplasarea cu autocarul și un spectacol  

în incinta Circului Globus adresat claselor 0 – IV din București. Scopul acestui proiect a fost de a familiariza 

și conștientiza elevii capitalei de bio-diversitate.  

 

 

 

„Pauza de Cultură” - vizionarea unei piese de teatru, proiect adresat elevilor claselor IX - XII din 

București. Scopul acestui proiect a fost de a familiariza și conștietiza elevii 

Capitalei de diversificarea ofertei culturale și divertisment, răpindu-i pentru 

câteva ore din fața televizorului și a rutinei zilnice.  

 

„Pauză de Cultură” a fost un eveniment dedicat liceenilor. Pe data de 18 
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aprilie 497 de elevi s-au alăturat profesorilor coordonatori pentru a viziona piesa de teatru ,,ArtOrchestra” la 

Teatrul Naţional ,,Ion Luca Caragiale”  din Bucureşti. După încheierea piesei participanţii au avut plăcerea 

de a asculta un discurs motivaţional susţinut de domnul Ionuţ Corpaci. 

 

„Campionatul Sportiv Școlar”  

Organizarea unui campionat sportiv la nivelul unității de învățământ înscrisă în proiect, astfel:   

- Campionat de fotbal – baieți, iar la alegere Campionat de handbal, volei, baschet – fete, aceste 

campionate se adresează claselor V – VIII din București.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIVITAS - Școala Bucureșteana – Dezbate! 

 În perioada 16 – 20 mai 2016, PROEDUS a desfășurat un amplu 

demers de consultare a elevilor, profesorilor și părinților în 

vederea elaborării Planului de acțiune privind dezvoltarea și 

eficientizarea activităților nonformale destinate elevilor 

bucureșteni. 

 Demersul a vizat aplicarea unui chestionar de opinie și 

implicarea în consultări participative a 6000 de participanți – 

elevi, profesori și părinți. Scopul studiului  a fost de a afla dacă 

educația nonformală este considerată o componentă esențială în 

procesul dezvoltării și afirmării tinerilor, în educația pentru viață 

și formarea profesională a acestora 

 

 

 Parteneriatul Civic pentru Educație – CIVITAS  

„Managementul Activităților Extracurriculare – seria VIII” 
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Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii 

acestuia se va elibera un certificat de 

competențe profesionale, ce conferă 

15 credite profesionale, în condițiile 

unei rate minime de prezență la 80% 

din orele de formare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „DEZVOLTARE PRIN EXPERIMENTARE” 

PROEDUS în cadrul Parteneriatului Civic pentru 

Educaţie – CIVITAS a realizat în luna iunie o serie de 

activităţi captivante pentru elevii bucureşteni din ciclul 

gimnazial, la Casa Experimentelor din București. 

481 de elevi şi profesori au participat la workshop-uri 

din domeniul fizicii şi chimiei. Copiii au avut ocazia să 

înţeleagă şi să afle mai multe despre lumea 

înconjurătoare prin intermediul activităţilor non-

formale. 
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 CIVITAS - FII ȘI TU VOLUNTAR PROEDUS 

 

Lansat în luna noiembrie, programul de voluntariat destinat 

liceenilor, studenților, părinților și cadrelor didactice din Capitală, 

are ca scop crearea și operaționalizarea unui cadru organizațional 

și managerial prin care participanții să devină parte activă și 

responsabilă a unei echipe performante ce are ca principal obiectiv 

dezvoltarea și valorificarea potențialului, cunoștințelor și 

capabilităților tinerilor, prin implicarea acestora în activități 

diversificate specifice vârstei, menite a oferi posibilitatea de 

integrare și formare a acestora, precum și oferirea unor oportunități 

de a lucra alături de persoane cu expertiză în domeniul activităților 

extrașcolare destinate copiilor și tinerilor. 

 

 

 

 

 Liniile de susținere a proiectelor prin Parteneriatul Civic pentru Educație – CIVITAS 

 

 

 

 

 

 

În contextul prezentat și în baza protocolului de constituire, 

organizare și funcționare a comitetului CIVITAS la nivelul 

Municipiului București, PROEDUS a asigurat resurse pentru proiectele 

extrașcolare destinate elevilor și cadrelor didactice bucureștene. 

 

,,Centrul de dezvoltare personală AutenticTeen” 
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Adolescența reprezintă o etapă în care se 

manifestă nevoia de comunicare, de 

exprimare coerentă și creativă a opiniilor 

despre lume, de autodescoperire și înțelegere 

corectă a realității. Tinerii au nevoie de 

dobândirea unor abilități și instrumente 

pentru a observa mediul în care trăiesc, 

pentru a se raporta corect la el, pentru a 

comunica bine și a se exprima autentic, 

dincolo de şabloane. 

Colegiul Naţional ,,Cantemir Vodă”  a organizat astfel în perioada 31 octombrie -18 noiembrie proiectul 

,,Centrul de dezvoltare personală AutenticTeen. 

 

„GREEN: Gastronomie Românească – Exercițiu de Educație și Nutriție” 

Din păcate în prezent mulţi copii şi tineri nu reuşesc să 

aibă un stil de viaţă sănătos care să le asigure un climat de 

viaţă echilibrat. Sănătatea fizică şi mentală este necesară atât 

studiului cât şi unei vieţi active. Mulţi tineri nu reuşesc să se 

integreze pe piaţă muncii, chiar şi după finalizarea studiilor 

liceale, deoarece le lipsesc abilităţile practice din domeniul pe care îl au în vedere. 

 Unităţi de învăţământ partenere: Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, Şcoala Gimnazială Nr. 4, 

Şcoala Gimnazială Nr. 86, Şcoala Gimnazială Nr. 190, Colegiul Economic Viilor, Grădinița Nr. 272, 

Colegiul Tehnologic „Antim Ivireanu”  şi Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”. 

„Povestea sunetelor muzicale” 

Grădiniţă nr. 209, a propus alături de alte 6 grădiniţe din Capitală, un nou proiect pentru cei micuţi. 
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Scopul proiectului a fost acela de a stimula şi încuraja copiii să îşi creeze propriile instrumente muzicale 

şi să descopere sursa sunetelor, urmând că prin jocul de îmbinare a sunetelor să-şi creeze propria muzică. 

 

 

„MÂNDRI SĂ FIM ROMÂNI! 

Grădiniţele Ana Lugojana alături de alţi 6 

parteneri a demareazat proiectul ,,MÂNDRI SĂ 

FIM ROMÂNI!” pentru a dezvolta abilităţile 

artistice ale copiilor din grupele mijlocii şi mari. 

 

 

 

 

 

 

 

„Fii tolerant într-o lume multietnică!” 

Într-o lume în care diversitatea este o 

caracteristică socială importantă, este necesar ca 

elevii să conştientizeze rolul toleranţei. Dialogul 

intercultural trebuie promovat şi înţeles într-un 

mod benefic pentru comunitate. Colegiul 

Naţional ,,Ion Neculce” alături de alte 7 unităţi 

de învăţământ din Capitală a organizat un 

proiect destinat toleranţei. 

Unităţi de învăţământ partenere: Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga”, Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav 

Harnaj”, Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”, Colegiul Naţional ,,Matei Basarab”, Colegiul Naţional 

,,Gheorghe Șincai”, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Lazăr”, Colegiul Naţional ,, Elena Cuza”. 

Parteneri externi: Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel”, 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Centrul de Studii Juridice şi Drepturile Omului, 

Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării şi Egalităţii de Șanse-NEDES 2014+. 
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„Bucureştii pe scenă” 

 

Fiecare copil este diferit şi are 

propriile nevoi, fie că este sau nu un copil 

cu dizabiltăţi. Prin descoperirea unor 

valori cultural-artistice copiii cu 

dizabilităţi se pot face înţeleşi şi îşi pot 

exprima sentimentele. 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti împreună cu Asociaţia Compania de Teatru Labirint au 

propus în perioada 25-27 noiembrie proiectul ,,Metode de educaţie nonformală-teatru labirint şi teatru de 

improvizaţie”. 

Teatrul Labirint este una dintre cele mai noi şi neconvenţionale forme de teatru - 

teatrul cu un singur spectator. Această explorează dialogul dintre formele de teatru 

clasice şi cele neconvenţionale, senzoriale, vizând transformarea spectatorului în 

co-creator al spectacolului. Scopul său este să ajute dezvoltarea imaginaţiei, să 

înlesnească retrăirea unor sentimente sau crearea altora, la diverse intensităţi. 

 

 

 

 „Resurse educaționale pentru profesori într-o școală nouă” 

 

PROEDUS, sub egida Parteneriatului 

Civic pentru Educație CIVITAS, a organizat  

în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 

București, în perioada 5 septembrie – 14 

octombrie, proiectul „Resurse educaționale 

pentru profesori într-o școală nouă” 

 



338 

 

 „Managementul Activităților Extracurriculare – seria IX” 

 Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii 

acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale, în 

condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Expresivitatea vorbirii în comunicarea didactică – Acreditare curs” 

PROEDUS a organizat demersurile necesare pentru acreditarea programului de formare continuă 

„Expresivitatea vorbirii în comunicarea didactică” în perioada septembrie – decembrie 2016, de către 

Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic, personalului de conducere, de îndrumare și 

de control din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București. Programul de formare este o 

inițiativă a PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS, ce vine în întâmpinarea 

nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul preunivseritar din București, în zona de inițiere a 

unor activități de natură extracurriculară și nonformală, având ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni. 

 

 Cursuri Gratuite de Formare pentru Elevii Bucureșteni 

Proiectul a venit în 

întâmpinarea copiilor și 

tinerilor care doresc inițierea și 

perfecționarea în diverse 

domenii de interes și de 

utilitate pentru dezvoltarea lor 

personală, ca o completare a 

cunostințelor și deprinderilor 

dobândite în școli și licee. 
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Cursurile gratuite de formare pentru elevii bucureşteni pe domenii precum limbi străine (engleză, 

franceză, spaniolă, germană, chineză si italiană), înot, management de proiect și leadership, managementul 

afacerilor, dezvoltare personală, televiziune, actorie și dans sportiv, au acumulat de-a lungul anilor 2012 – 

2016 un numar de 35.000 de elevi bucureșteni.      

 

 Gala Olimpicilor Internaționali 

Ceremonia de decernare a Diplomelor In Honoris a avut loc vineri 19 februarie 2016 și a avut ca obiectiv 

premierea elevilor cu rezultate meritorii la olimpiadele şcolare internaţionale, reunind în ediția 2016 o 

echipă formată din tineri remarcabili, medaliaţi cu aur, argint şi bronz. 

Acest proiect are ca scop recunoaşterea de către Municipalitate a 

efortului, rezultatelor și valorii acestor elevi de excepţie. 

 Gala Tinerilor Artisti din Liceele Bucureștene 

Proiectul a avut ca scop să ofere o înaltă recunoaștere oficială din 

partea Municipalității bucureștene a rezultatelor de exceptie înregistrate de 

către cei 54 de olimpicii naționali la disciplinele artistice, respectiv: coregrafie, arte plastice, sculptura și 

muzică din clasele IX – XI, anul școlar 2014-2015 (locurile I, II si III), prin înmânarea diplomelor de 

excelență 

   BUCUREȘTI – TRADIȚIE, ISTORIE ȘI ELEGANȚĂ – proiect ce urmărește implicarea copiilor și 

tinerilor active în cunoașterea și promovarea orașului, în toate dimensiunile lui.Micul Paris adăpostește sub 

aripile sale aproximativ 2.000.000 de români: preșcolari, elevi, studenți, angajați și pensionari dar în graba 

zilnică a vieții uită se bucure de mediul înconjurător. De la clădiri istorice, monumente, parcuri, muzee și 

până la restaurante, baruri, pub-uri și cluburi, Bucureștiul ascunde o vastă aglomerare de peisaje 

excepționale.Totodată, majoritatea familiilor bucureștene nu practică nici un tip de sport, dar cu 30 minute 

de exerciții fizice ne îmbunătățim mintea și corpul.Astfel, ne-am propus să  îndemnăm persoanele din toate 

categoriile de vârstă să practice sport și să redescopere Bucureștiul. 

 

Concursul de cultură generală “Evrika” 

Obiectivul acestui eveniment a fost promovarea valorilor istorice și culturale ale Bucureștiului, 

fiind o modalitate de promovare a studiului istoriei naționale prin intermediul cunoașterii istoriei locale și a 

personalităților care au marcat Bucureștiul, de a încuraja elevii să-și manifeste grija pentru orașul lor și să 

cunoască și să promoveze la randul lor ideile civice. 
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La ediția din anul 2016 au participat 616 de elevi bucureșteni, care au fost împărțiți în grupe de câte 10, și 

le-au fost adresate câte 5 întrebari pentru fiecare grupă. Participanții s-au calificat în etapa superioară în 

funcție de punctajul obținut.  

După finalizarea probelor de concurs câștigătorii au beneficiat de 

premiile oferite de PROEDUS – tabre gratuite pe Litoralul Mării Negre. 

 

 

 

 

 

 

„Biciclete pentru Fete – jurnal urban” 

Întregul proiect a urmărit combaterea schimbărilor climatic și îmbunătățirea calității vieții în comunitate 

prin promovarea utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ, protejarea mediului înconjurător prin 

combaterea poluării și totodată educația non-formală. 

 

„Familie pe Roți” 

Proiect a fost destinat familiilor doritoare de activitate recreativă, dinamice, pline de energie și 

cunoscătoare în ale mersului pe bicicletă.  Pentru acest eveniment au fost oferite spre folosință, în 

mod gratuit, în perioada iunie – septembrie 

2016, pentru o durată de maxim două ore, 

zilnic, în 
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COLINDE ȘI DATINI DE CRĂCIUN 

 Ca o tradiție a instituției noastre, am organizat în cadrul 

proiectului București- Tradiție, Istorie si Eleganță evenimentul  

“Colinde și Datini de Crăciun”, la Sala de Festivități a Primăriei 

Municipiului București ce a avut loc în perioada 19-23 decembrie 

2016.          

 

 

 

 

 

 

 

 Piața Statelor Membre ale Uniunii 

Europene 

 

Anual, la data de 9 mai, se celebrează Ziua 

Europei care, alături de steagul, imnul, deviza 

şi moneda unică, face parte din simbolurile 

UE.  

 

 Târgul Oferta Educațională 

 

Evenimentul a implicat participarea activă a tuturor 

unităților de învațământ liceal de stat și particular, spre 

informarea și îndrumarea acestora către ariile de interes. 
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 Gala Șefilor de Promoție din Liceele Bucureștene 

Prima ediție a acestui eveniment a avut loc în anul 2010 iar ceremonia de premiere a elevilor cu rezultate 

școlare de excepție a reunit și în anul 2016 toți șefii de promoție din liceele bucureștene de stat și 

particulare. 

 

Gala Șefilor de Promoție din Liceele Bucureștene a 

avut ca scop recunoașterea efortului, rezultatelor și 

valorii celor 128 de elevi de excepție pentru cei patru 

ani de studiu. 

 

 

 

 

 

 Gala Premianților ce au obținut media 10(zece) la examenul de bacalaureat și evaluare 

națională 

 

Au fost premiați  elevii ce au obținut media 

zece la examenul de bacalaureat și la cel de 

evaluare națională, ca recunoaștere a efortului, 

rezultatelor și valorii acestor elevi de excepție.  

 

 

 

 

 Gala Șefilor de Promoție și a Olimpicilor Naționali din Școlile Gimnaziale 

 

Evenimentul este menit să ofere o înaltă recunoaștere oficială din partea Municipalității bucureștene a 

rezultatelor de excepție înregistrate de către șefii de promoție și a olimpicilor naționali din școlile 

gimnaziale bucureștene pe toată durata anilor de studiu din învățământul gimnazial, ai tuturor unităților de 

învățământ de stat și particulare din Capitală, prin înmânarea Diplomelor de Excelență.  
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 Gala Olimpicilor Naționali din Liceele Bucureștene 

 

Scopul acestui eveniment a 

fost premierea rezultatelor de 

excepție înregistrate de către 

olimpicii naționali din clasele 

IX-XII, anul școlar 2014-2015 

(locurile I, II si III), prin 

înmânarea diplomelor de 

excelentță. 
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Gala Sportivilor 

 

 

 Evenimentul a fost adresat sportivilor ce au câștigat Liga Campionilor Europeni din lotul de 

handbal feminin al Clubului Sportiv Municipal București, Cupa Challenge din lotul de volei feminin al 

CSM București și câștigătoarelor medaliilor de aur din lotul olimpic femin de spadă al României, iar prin 

acesta a fost adus în prim-plan promovarea sportului în general, cu intensa activitate în oganizarea de 

concursuri, campionate și turnee. S-a considerat că performanţele sportive trebuie să reprezinte o prioritate 

pentru administraţia publică locală, iar stimularea tinerilor cu înclinaţii notabile să se regăsească întotdeauna 
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în planurile instituţiilor publice locale. 

 

 

 

 

 În cadrul Galei Sportivilor, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 

numărul 178/2016 le-au fost acordate titluri de Cetățeni de Onoare ai Municipiului București și un premiu în 

cuantum de 5000 de lei pentru fiecare dintre cei 37 de sportivi. 

 Titlurile de Cetățeni de Onoare ai Municipiului București au fost decernate în data de 09 

noiembrie 2016, de către doamna Primar General a Municipiului București Gabriela Firea care a ținut să îi 

felicite pe sportivi pentru rezultatele obținute și să îi asigure de tot sprijinul său. 
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 Gala Tineri Pentru Viitor 

 Acest eveniment este menit să ofere o înaltă recunoaştere din partea Municipalităţii bucureştene a 

rezultatelor de excepţie înregistrate de către elevii claselor IX-XII la olimpiadele naţionale  si internaționale 

în anul şcolar 2015 – 2016.  

 În cadrul “Galei Tineri Pentru Viitor” PROEDUS a acordat elevilor diplome de excelență 

câștigătorilor olimpiadelor, concursurilor naționale și internaționale de tehnica si tehnologie organizate de 

NASA și Agenția Spațială Europeană din unitățile de învățământ bucureștene. 

 

 

 ECOPLAY – RECICEALZĂ, CREEAZĂ, SALVEAZĂ 

 

 Proiectul și-a propus să joace un rol important în 

educația ecologică a tinerei generații, invitându-i atât pe cei 

mici cât și pe cei mari să participe în mod activ și responsabil 

la o amplă campanie de ecologizare a Parcului Herăstrău. 

Desfășurându-se pe parcursul a 2 zile, evenimentul 

„ECOPLAY – RECICEAZĂ, CREEAZĂ, SALVEAZĂ” s-a 

bucurat de un real succes, fiind vizitat de aproximativ 10.000 

de vizitatori în cele 2 zile de eveniment. 
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UNDERval 2016 

 

Denumirea acestui eveniment este o alăturare a două cuvinte, 

UNDERGROUND  și 

CARNAVAL, 

însemnând în traducere 

liberă „Carnavalul 

artelor urbane”. Acest 

proiect a luat naștere 

datorită absenței unui 

eveniment cultural 

dedicat artelor urbane precum, skateboarding, BMX, 

sau role, acestea fiind componentă a laturei sportive a acestui eveniment, proiectul cuprinzând și o latură 

cultural-artistică din care fac parte dansa, muzica și arta grafitty-ului. Desfășurându-se în perioada 18-19 

iunie 2016, în Parcul Carol I, UNDERval a bucurat adepții artelor urbane, atmosfera fiind întreținută de DJ 

Sik Sikă, Smookey & Krem, C.T.C, Macanache, Muze și Gues Who. 

 

  

 Festivalul și concursul național al Liedului românesc 

 

Evenimentul a fost adresat tinerilor 

între 18 și 35 de ani, iar prin acesta a fost adus în 

prim-planul conștiinței noastre artistice o 

comoara a culturii naționale fondată pe vechiul 

cântec de dor. Astfel la 135 de ani de la naşterea 

lui George Enescu, Mariana Nicolesco şi tinerii 

interpreţi au oferit publicului un Recital dedicat 

liedurilor sale, compozitorii şi muzicologii 

Carmen Petra-Basacopol, Octavian Lazăr Cosma, 

Adrian Pop, Dan Dediu şi Mihai Cosma au 

evocat arta enesciană în cadrul unui pasionant Simpozion Naţional, iar zeci şi zeci de tinere voci s-au 

întrecut în cadrul Concursului Naţional al Liedului Românesc. 
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FESTIVALUL COPIILOR 2016  

Evenimentul devenit deja tradiție in viața bucureștenilor a avut o temă de basm în acest an 

Povestea lui Harap-Alb. Desfășurându-se în perioada 27-29 mai 2016, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles 

de Gaulle a adus la un loc în cele 3 zile de eveniment aproximativ 20.000 de vizitatori. Timp de 3 zile, 

Parcul Herăstrău s-a transformat în lumea copilăriei, unde cei mici s-au distrat la atelierele de creație, 

jocurile gonflabile și plimbările cu poneii. Pentru cei mari și nu numai au fost pregătite concerte susținute de 

Andreea Banică, Connect-r, Nicole Cherry și mulți alții, dar şi spectacole de magie și teatru care au făcut 

deliciul publicului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KIDS CITY 

 

 

 

Un alt eveniment tradiție din portofoliul PROEDUS este „KIDS CITY” sau „Orașul 

Copiilor”. Organizat cu ocazia Zilelor Bucureștiului, acest festival s-a desfășurat în parcul 

Cișmigiu, zona Foișor, în perioada 16-18 septembrie 2016 și a reușit să adune la un loc 

aproximativ 35.000 de vizitatori. Tema evenimentului din acest an a fost lumea circului -  

„Aventuri  în lumea circului”. 
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 CARAVANA TALENTELOR 2016 

 

 Acest eveniment a fost organizat cu scopul de a identifica tinerele talente din școlile bucureștene 

și de a le oferi posibilitatea de afirmare și promovare. Destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial, 

proiectul „Caravana Talentelor ” a urmărit identificarea talentelor din diferite domenii artistice precum: 

muzică, teatru, dans, magie, stand-up comedy sau desen. 

 Partenerul evenimentului „Voltaj Academy” a oferit o bursă de 2 luni de zile pentru un elev care 

s-a remarcat în domeniul musical, Magicianul Robert Tudora oferit o trusa de magie concurentului înscris la 

secțiunea magie, iar PROEDUS a oferit 6 locuri in tabăra organizată pe Litoralul Mării Negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTIVALUL FULGILOR DE NEA 

 Un alt eveniment devenit tradiție este „Festivalul Fulgilor de Nea”. După ce în anul anterior tema 

evenimentului a fost „Palatul de gheață”, în acest an s-a adus mai aproape de motivul esențial al 

Crăciunului, mai exact oferirea și primirea cadourilor. În acest sens s-a reprodus fabrica de cadouri a lui 

Moș Crăciun. 
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 TÂRGUL DE CRĂCIUN BUCUREȘTI 

 

     Devenit deja o tradiție a Capitalei, Târgul de Crăciun a deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarna din 

Capitală. Organizat în acest an prin PROEDUS, Creart și ARCUB în Piața Constituției, Târgul de Crăciun i-

a întâmpinat pe vizitatori cu o serie de atracții care celebrează Crăciunul autentic românesc: spectacole 

artistice, Casa lui Moș Crăciun, patinoar, carusel, personaje de poveste, bucate tradiționale și daruri de 

sărbători. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJAM 2.0 17 

Organizat în parteneriat cu „Organizația Națională Cercetașii României” RoJam 2.0 17 a fost un 

eveniment tradiție în lumea cercetășească. Astfel că, aceasta „Jamboree” se organizează la nivel mondial o 

dataă la patru ani, anul 2016 fiind anul în care aceasta s-a desfășurat în România. Fiind un eveniment 

internațional, au participat la această festivitate aproximativ 15.000 de cercetași din toată lumea. Acest 

eveniment a avut loc Sâmbătă, 16 aprilie 2016, unde ONCR a lansat cel mai mare proiect educațional din 

anul 2017 – RoJAM 2.0 17 – cea de-a șasea jamboree națională a cercetașilor. 

 

FESTIVALUL LUMINII 2016 

 

 Acest eveniment este considerat tradiție în rândul cercetașilor, 

fiind evenimentul în care fiecare cercetaș din România 

contribuie cu ceva. Tema  din acest an a fost „descoperă 
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bucuria lucrurilor mărunte” și a fost o invitație adresată locuitorilor capitalei la relaxare, 

cunoaștere și 

meticulozitate. Astfel că, pe data de 10 mai 2016, parcul Carol I din Capitală a fost transformat 

într-o oază de liniște și contemplare, fiind așezate prin parc aproape 50. 000 de „gulguțe”, care, la 

casarea serii au fost aprinse, transformînd parcul într-o oază de lumină. 

 

 Studenți pentru București” 

 

Studenți pentru București a fost un program de finanțare al 

Organizațiilor Nonguvernamentale Studențești ale Universităților 

din București susținut de PROEDUS în anul 2016, program care a 

avut ca scop principal susținerea financiară a elaborării și 

implementării de proiecte în rândul studenților Municipiului 

București, contribuind astfel la dezvoltarea în rândul tinerilor, a 

implicării civice și sociale, a responsabilității și coerenței în acțiuni, a implicării raționale și creative, a 

atitudinii pro-active, a toleranței, respectului și solidarității sociale și a lucrului în echipă. 

- Asociația Societatea Studenților Veterinari – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

București;  

 

Proiectul Formatori în Educație – proiect realizat în parteneriat cu 7 Universități: 

 Universitatea București, Universitatea Tehnică de Construcții București; 

 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București; 

 Academia de Studii Economice; 

 Universitatea Româno-Americană; 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative; 

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”; 

 Universitatea “Politehnică” din București; 

Beneficiari direcți – 1000 de studenți;  

Beneficiari indirecți – 4000 de studenți 

 

Festivalul Uni  FEST – proiect organizat în parteneriat cu 28 organizații studențești; 

Beneficiari direcți – 5000 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 8000 de studenți; 
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Scopul proiectului a fost diversificarea metodelor de petrecere a timpului liber i ̂n ra ̂ndul 

student ̦ilor, acesta urma ̆rind i ̂ndrumarea student ̦ilor ca ̆tre implicarea i ̂n viat ̦ă comunita ̆t ̦ii, i ̂n activităt ̦i cu 

caracter social, educativ, cultural, sportiv s ̦i de divertisment. 

 

Asociația Studenților la Științe Politice din Universitatea București  

Proiectul Let’s Speak Up in Political Sciences 

 

Beneficiari direcți – 400 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 1000 de studenți; 

Prin intermediul proiectului Let’s Speak Up in Political Sciences, Asociația Studenților la Științe 

Politice din cadrul Universității din București și-a propus să diversifice oferta educationala prin crearea unui 

cadru non-formal pentru dialog, invatare si cooperare intre studentii de la Facultatile de Stiinte Politice din 

Bucuresti prin intermediul unor cursuri de formare. Proiectul Let’s Speak Up in Political Sciences s-a 

desfășurat în perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2016 

De asemenea, în cadrul proiectului au fost organizate sesiuni de formare pe patru teme diferite: 

Management de proiect si Time Management, Public Speaking, Motivație și Încredere, Comunicare și 

Leadership, pe parcursul a patru zile. Proiectul Un pas înainte în carieră s-a desfășurat în perioada 01 – 24 

octombrie 2016 

 

 

Asociația Studenților la Matematică și Informatică din Universitatea București 
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          Proiectul SmartHACK; 

Beneficiari direcți – 500 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 800 de studenți; 

Scopul principal al acestui proiect a fost acela de a reuni studenți, tineri cercetători și profesioniști 

din domeniul informaticii pentru a le oferi un cadru adecvat în care să se cunoască și să se creeze o 

platformă de comunicare și colaborare între cele două medii: cel academic, al tinerilor în formare, și cel al 

muncii, al oamenilor de afaceri. 

 

 

Asociația Studenților din Administrație și Afaceri din Universitatea București 

Proiectul O altfel de educație; 

Beneficiari direcți – 150 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 500 de studenți; 

Scopul proiectului O altfel de educație rezidă în dezvoltarea personală a studenţilor înscriși în ciclul de 

licenţă din Facultatea de Administraţie şi Afaceri, prin educaţia non-formală. Training-urile ce au fost 

organizate și destinate studenţilor, au vizat dezvoltarea unor abilități precum a comunicării, a lucrului în 

echipa, vorbitului în public, gestionarea timpului, reprezentarea şi negocierea. Proiectul O altfel de educație 

s-a desfășurat  în perioada 06 – 07 octombrie 2016 

- Asociația Studenților la Istorie Dacia din Universitatea București 

         Proiectul Dezbateți Studenția! 

Beneficiari direcți – 500 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 800 de studenți; 

Bugetul alocat -  9.654,49 lei;  
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Asociația BEST din Universitatea Politehnica București 

          Proiectul BEST Summer Course; 

Beneficiari direcți – 100 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 200 de studenți; 

Proiectul a avut ca scop lărgirea orizonturilor 

culturale ale studenților, dezvoltarea capacităților 

tehnice și abilităților de comunicare și lucru în echipă 

prin formarea unei comunități de tineri pasionați de un 

domeniu al tehnologiei. Proiectul BEST Summer Course 

s-a desfășurat în perioada 30 iunie 2016 – 10 iulie 2016. 

- Liga Studenților Electroniști din Universitatea Politehnica București 

         Proiectul Summer School on Imaging for Medical Applications – proiect în cadrul căruia au fost 

prezentate cele mai recente descoperiri la nivel mondial, din domeniul ingineriei medicale de către profesori 

din SUA, Franța, Olanda, Israel și România; 

Beneficiari direcți – 150 de studenți; 

Beneficiari indirecți – 2000 de studenți; 

Școala de vară pe imagistică cu aplicații în medicină (SSIMA) a fost organizată timp de o săptămână 

în București și s-a adresat studenților la inginerie, matematică, informatică, fizică, medicină. Cursurile au 

fost susținute de profesori renumiți în domeniu, care provin de la universități de prestigiu din Statele Unite 

ale Americii, Europa, Asia.  

Proiectul Multmedia Educațional  

 

 

Definiţia comunicării este de “a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune” sau 

“actiunea de a comunica şi rezultatul ei”. Proiectul Multimedia vine în sprijinul elevilor din unităţile de 

învăţământ bucureştene cu o multitudine de activităţi jurnalistice, cu pregătire şi iniţiere în arta comunicării 
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şi cu dorinta de a-i ajuta pe tineri să-și dezvolte abilităţile necesare pentru o carieraă în mass media.  

Redacţii s ̦colare 

În aproximativ 35 de licee bucures ̦tene există redact ̦ii școlare 

formate din grupuri de 3-10 elevi, fiecare cu funct ̦ii jurnalistice 

(redactor- s ̦ef, redactor, reporter, documentarist, operator, editor 

imagine). Săptămânal, aces ̦tia au transmis zeci de articole scrise sau 

video, fotografii s ̦i informat ̦ii cu un caracter original, dinamic, 

atractiv s ̦i interactiv, toate având rolul de a informa s ̦i de comunica 

publicului țintă despre activitățile la care participa. 

Emisiunea S ̦coala Tv  

Emisiunea este un produs jurnalistic de 30 de minute, 100% 

original. Formatul emisiunii vine, anual, cu propuneri noi s ̦i de 

interes pentru adolescent ̦i. În fiecare weekend, zeci de tineri au 

participat la înregistrările pentru această emisiune, care, în 2016 a 

presupus intervievarea unor bloggeri/vloggeri români sau a celor 

mai în vogă artişti de la noi, puncte de vedere s ̦i dialoguri pe 

marginea unor filme, piese de teatru sau cărt ̦i, ori cunoas ̦terea codului bunelor maniere. În total, în 

2016, peste 250 de tineri au fost implicat ̦i în realizarea acestei emisiuni, care s-a difuzat în fiecare 

sâmbătă s ̦i duminică, pe postul de televiziune Nat ̦ional 24 Plus. 

 

7.1.2  SERVICIUL TURISM ȘI SPORT 

 

 „Academia Sportului – Cursuri Gratuite” 

    Acest proiect 

a fost conceput 

să ofere inițiere 

în sporturi 

precum fotbal, 

baschet, volei și 

tenis de câmp 

elevilor 

bucureșteni ai 
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claselor 0 – VIII. Întregul proiect s-a bucurat de participarea a aproximativ 1.000 de elevi 

bucureșteni. 

 

 „Stagii Gratuite de Pregătire Sportivă pentru Elevii Claselor  V – VIII” 

În cadrul acestui proiect, aproximativ 300 de elevi bucureșteni s-au putut bucura de cursuri de inițiere 

într-unul din sporturile propuse, respectiv, tenis de câmp, volei, fotbal și baschet. 

 Fotbal – 64 de elevi; 

 Tenis de Camp – 113 de elevi; 

 Baschet – 49 de elevi; 

 Volei – 53 de elevi; 

 

 

 „Festivalul Tineretului și Sportului” 
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     Festivalul Tineretului și Sportului ediția 2016  -a desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București și Federațiile de profil sportiv în Piața George Enescu din Capitală.  Impactul 

evenimentului asupra elevilor a fost unul pozitiv, înscriindu-se și participând în ultimii ani aproximativ 

2.500 de elevi la diferite sporturi precum fotbal, baschet, volei și handbal. Aceștia au fost susținuți de colegii 

și profesorii lor dar și de trecători, întregul eveniment bucurându-se de aproximativ 20.000 de spectatori. 

 

 „Gala Sportului Școlar Bucureștean pentru elevii claselor 5 – 8”  

    Un număr de aproximativ 300 de elevi au fost premiați deoarece au excelat în anul școlar precedent la 

un anume sport de performanță, atât pe plan național (locul 1) cât și pe plan internațional (locurile 1, 2 si 3). 

Sunt tineri ambițioși, care pot fi exemple demne de urmat pentru generațiile următoare. 

 

 

 

„Bucharest Open Wheelchair Tennis” 

Având un tablou de 72 de sportivi din 20 ţări, turneul s-a desfăşurat pe terenurile de tenis ale Arenelor 

BNR, la categoriile Men, Women, Quad. 

Tenisul în scaun rulant a devenit unul dintre cele mai populare din lume şi se integrează perfect cu tenisul 

clasic, meciurile putând avea loc pe orice teren standard şi fără modificări pentru rachete sau mingi. 
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 „Proedus High School Football League” 

 Această competiție sportivă a avut ca scop principal alcătuirea a 16 echipe formate din câte 12 

elevi din cadrul mai multor licee, în ideea încurajării și sprijinirii în rândul tinerei generații de inițiativă, 

colaborare, responsabilitate, originalitate și relaționare, dincolo de apartenența lor la o unitate de învățământ 

anume.  

    

Proiectul având un real succes astfel ca după înscrierea efectivă a echipelor am avut un număr de 

32 de echipe. 
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 „Sport pentru Inima Capitalei” 

 

Evenimentul s-a organizat în parteneriat cu Direcția de Cultura, Sport, Turism și Clubul Sportiv 

Municipal care alături de Primarul Capitalei a dat startul unui amplu eveniment de mișcare în aer liber. În 

cadrul acestui eveniment, tinerii participanți, au luat parte la 

activitați sportiv-recreative în vederea încurajării unui stil de 

viață sănatos promovându-se importanța activitații sportive ca 

actor central al dezvoltării armonioase a tinerilor. Aceștia s-au 

putut bucura de practicarea unuia din sporturile următoare: 

baschet, alergare de viteză, volei, tenis de masă, sărituri cu 

coarda, șotron și plimbări cu bicicleta. În cadrul evenimentului 

„Sport pentru Inima Capitalei” a fost înregistrat un număr de 

peste 5.000 de persoane. 
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 „Deschidem Curtea Școlii – Pilot” 

 

       Proiectul “Deschidem Curtea Școlii - Pilot” 

încurajează educarea tinerilor participanți conform cu 

setul de valori și principii ale sportului, dezvoltarea 

abilitaților sociale prin participarea la activitațile sportive, 

conștientizarea importanței lucrului în echipă, 

leadershipului, managementului timpului și a luarii unei 

decizii asumate de tot grupul în care lucrează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Campionatul European de Baschet 3x3” 

 

 

Campionatul European 

de Baschet 3x3, ediția 

2016, este o competiție 

oficială a Federației 

Internaționale de Baschet 

organizată anual care a 

cuprins la start un număr 

de 51 națiuni distribuite în 

grupele de calificare care 
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s-au desfășurat în Andorra, Ungaria si Olanda în perioada iunie – iulie 2016. Turneul final care a cuprins 

cele mai bune echipe naționale (12 in competiția feminină si 12 in cea masculină) s-a desfășurat la 

București, in centrul comercial AFI Palace Cotroceni, in perioada 2 – 4 septembrie 2016. 

 „Academia Sportului – Cursuri Gratuite – Preselecții” 

 

În cadrul etapei de preselecții au 

participat un număr de aproximativ 800 de 

elevi ce au avut posibilitatea de a-și etala 

la maximum calitățile sportive, in condiții 

de înaltă calitate, iar participanții care au 

dat dovadă de cele mai bune aptitudini 

fizice, atenție, motricitate și dexteritate au 

fost selectați pentru două luni de cursuri 

gratuite.  

 

 

 

 „Kid’s Sport Festival” 

 

     Evenimentul este 

destinat elevilor din ciclul 

gimnazial al învățământului 

iar scopul principal al 

acestui eveniment de 

amploare este acela de a le 

oferi noi oportunitați atât 

către ceea ce înseamna 

sport și mișcare, cât și către 

importanța acestora. 
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 „Ferentari Jazz Fest” 

 

 

 

 

 

     

Ferentari Jazz  Fest este un proiect cultural cu participarea unor artiști de renume ai genului, prin care 

urmărim dezvoltarea unor concepte artistice unice, localizate în cartierele excluse până acum din sfera 

evenimentelor culturale importante. Un alt deziderat important al proiectului îl constituie sprijinirea tinerilor 

artiști, elevi și studenţi la școli de profil, prin implicarea lor în festival, premierea și promovarea intensivă a 

celor mai valoroși muzicieni 

 

 „Cântă cu Gașca Zurlii” 

 

  

   

PROEDUS în parteneriat cu Primaria Sectorului 5 a susținut proiectul “Cantă cu Gașca Zurli”, eveniment 

destinat exclusiv copiilor defavorizați ai sectorului 5.  

 

 „Gașca Zurli vine în 6!” 

 

    “Gașca Zurli vine în 6”, eveniment destinat exclusiv copiilor defavorizați ai sectorului 6, 

organizat de PROEDUS în parteneriat cu Primăria Sectorului 6. Scopul principal al acestei 

inițiative este reprezentat de implicarea copiilor în concerte interactive ce utilizează ca metodă de 

conștientizare a unor fapte sau evenimente, jocul și joacă. 
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 Bucureștean pentru Elevii Claselor IX – XII”  

 

 

 

    Premierea sportivilor campioni naționali și I nternaționali 

a avut loc în incinta stadionului Național Arena unde au fost 

premiați cu diplome de excelență, premii în bani și tabere pe 

Litoralul Mării Negre si Grecia. Un număr de aproximativ 300 

de elevi au fost premiați deoarece au excelat în anul școlar 

precedent la un anume sport de performanță, atât pe plan 

național (locul 1) cât si pe plan internațional (locurile 1, 2 si 

3), eveniment menit să ofere o recunoaștere înalta din partea municipalitații bucureștene a rezultatelor de 

excepție înregistrate de acești elevi activi si merituoși.  
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 „De Crăciun Jucăm Baschet – ediția IV” 

 

 

     PROEDUS, a susținut proiectul “De Crăciun Jucăm 

Baschet - ediția IV”, ce a fost organizat în data de 21 decembrie 

2016, unde copiilor care practică baschet de performanță le-au 

fost recompensate eforturile din decursul anului. De asemenea a 

fost organizat un meci demonstrativ, alături de reprezentații 

spectaculoase de slam-dunk, concerte și mulți invitați speciali, 

pentru toți cei peste 3000 de spectatori. 

 

 Tabăra Elevilor Activi și Merituoși 

 

 Este un proiect care urmăreşte recompensarea 

tinerei generaţii, dezvoltarea personală a elevilor, 

creşterea gradului de responsabilitate, de 

sociabilitate şi îmbunătăţirea abilităţilor de 

comunicare. 
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Pentru ca au un rol important in formarea 

generatiilor de elevi, PROEDUS a organizat in 

lunile aprilie-iunie, stagii de pregătire şi 

perfecţionare profesională şi managerială 

pentru cadrele didactice, desfăşurate pe litoralul 

românesc, la Costineşti. 

 

 

 

 În luna ianuarie au avut loc taberele de 

iarna dedicate câştigătorilor de la concursurile 

sportive din cadrul proiectului “Kid’s Sport 

Festival”, conform regulamentului 

competiţiei în vigoare. Astfel, 380 de elevi ai 

claselor V-VIII, împreună cu cadrele 

didactice însoţitoare ale acestora, s-au 

bucurat de aerul curat şi de liniştea staţiunii 

montane Predeal. 

 

 

 

7.2 Clubul Sportiv Municipal Bucuresti (C.S.M.B.) 

 

Scopul C.S.M.B. îl constituie organizarea şi administrarea de activităţi sportive, cu 

prioritate pentru copii şi juniori, prin dezvoltarea activităţii de performanţă, selecţia, pregătirea şi 

participarea la competiţii interne şi internaţionale. 

Performanţe sportive  CSM Bucureşti pe ramuri de sport si categorii sportive.  

 

PERFORMANTE SPORTIVE: ATLETISM 

An Competitional 2016  

Seniori 

masculin 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Oprea Marian - 

Triplusalt - 16.82m  
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(a 4 - a performanta Mondiala a anului) -  CSM Bucuresti//CS Dinamo Buc. 

Locul 1 - Campionatul Balcanic indoor - Istanbul - Dumitrache Ilie Cosmin - 60mg 

- 7.97s - CSM Bucuresti 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Campeanu Catalin 

- 60m - 6.68s - CSM Bucuresti 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Vasile Adrian - 

Lungime - 7.88m - CSM Bucuresti/CS Rapid Buc. 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret - Dumitrache Ilie Cosmin - 110mg - 

14.07s - CSM Bucuresti 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret - Anghel Marius Alin - triplusalt - 

15.77 - CSM Bucuresti 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Dumitrache 

Cosmin Ilie - 60mg - 7.89s -  

CSM Bucuresti/Csm Timisoara 

Locul 2 - Campionatul Balcanic indoor - Istanbul - Campeanu Catalin - 60m - 6.75s 

- CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Dumitrache 

Marius Cristian - Inaltime - 2.23m - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Stanciu Valentin 

Constantin - Prajina - 4.90m -  

CSM Bucuresti/CS Rapid Buc. 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Bartha Levente - sulita - 70.83 - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Dumitrache Marius - inaltime - 

2.10m - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Lazarica Claudiu - inaltime - 2.10m - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Popa Bogdan - prajina - 4.80m - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul Balcanic indoor - Istanbul - Vasile Adrian - lungime -  7, 

72m - CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul de Probe Combinate SEN. - sala - Anghel Marius Alin 4878 

- CSM Bucuresti 



367 

 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret - Campeanu Catalin -  100m - 10.50s - 

CSM Bucuresti 

Seniori 

feminin 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret - Puiu Beatrice - Inaltime - 1.75m - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul de Probe Combinate SEN. - Puiu Beatrice - heptatlon 

5674pct - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul de Probe Combinate SEN. - sala - Budica Florentina - 3787 

pct. - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret . - Sandu Cristina - triplusalt - 13.53 - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Puiu Beatrice - 

Greutate - 14.25m - CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Puiu Beatrice - 

Inaltime - 1.75m - CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret - Puiu Beatrice - Lungime - 6.07m - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret - Puiu Beatrice - Greutate - 14.00m - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret - Balca Simona - 100mg - 14.12 - 

CSM Bucuresti 

Locul 6 - Campionatul Balcanic indoor - Istanbul - Dumitrache Marius - inaltime - 

2.20m - CSM Bucuresti 

Tineret 

masculin 

Locul 1 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Stanciu Cristian - 

Inaltime - 2.06m - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Floria Alexandru - 

Prajina - 4, 80m - CSM Bucuresti 

Tineret 

feminin 

Locul 1 - Campionatul de Probe Combinate TIN. - sala - Budica Florentina - 3787 

pct. - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Balca Simona - 100mg - 14.12 - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National Sen, Tineret - Balca Simona - 100m - 12.32 - CSM 

Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret si Cupa de Cristal - Luca Denisa - 
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Prajina - 3.30m - CSM Bucuresti/CSM Calarasi 

Locul 3 - Campionatul National Sen, Tineret - Budica Florentina - Inaltime - 1.60m 

- CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul de Probe Combinate TIN. - Balca Simona - heptatlon - 

3692pct - CSM Bucuresti 

Juniori 

masculin 

Locul 1 - Campionatul National de Jun..III - Florian Darius Gabriel – 60mg - 9.14s 

- CSM Bucuresti 

Locul 1 - Campionatul National de Jun..III - Florian Darius Gabriel – 110mg - 15, 

55 s - CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National de Jun..III - Stoica Mirel Cristian – 60m - 7.42s - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National de Jun..III - Stoica Mirel Cristian – 100m - 11.48s - 

CSM Bucuresti 

Locul 2 - Campionatul National de Jun..III - Stoica Mirel Cristian – 200m - 23.75s - 

CSM Bucuresti 

Juniori 

feminin 

Locul 1 - Campionatul National de Jun..III - Burcea Lavinia Maria – Lungime - 

5.14s - CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National de Jun..II - Anton Bianca Georgiana - 400 m - 

57.75 - CSM Bucuresti//CS Rapid Buc. 

Locul 3 - Campionatul National de Jun..II - Anton Bianca Georgiana - 400 m - 

57.58 -  CSM Bucuresti//CS Rapid Buc. - Pitesti 

Locul 3 - Campionatul National de Jun..II - Diaconescu Teodora - 100 m - 15.19 - 

CSM Bucuresti 

Locul 5 - Campionatul Balcanic de Jun. I - Turcia - Anton Bianca Georgiana - 400 

m - 58.40 -  CSM Bucurest 

Copii 

masculin 

Locul 1 - Campionatul National C1 - Stan Theodor - inaltime – 1, 58 m - CSM 

Bucuresti/C.S. 190 

Locul 1 - Campionatul National C2 - Bercea Octavian Adrian - inaltime - 1.35m - 

CSM Bucuresti/C.S. 191 

Locul 1 - Campionatul National C1 - Dinu Ionut Daniel - 90mg - 13.38s -  CSM 

Bucuresti/Palat 

Locul 2 - Campionatul National C1 - Stan Theodor - inaltime – 1, 61 m - CSM 

Bucuresti/C.S. 190 
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Locul 2 - Campionatul National C2 - Lazar Alexandru - inaltime - 1, 19m - CSM 

Bucuresti 

Copii 

feminin 

Locul 2 - Campionatul National C1 - Viasu Adriana - 80mg - 12.99s - CSM 

Bucuresti/Palat 

Locul 3 - Campionatul National C1 - Manole Ingrid Ramona - 60mg - 9, 95s - CSM 

Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National C2 - Mosoia Anastasia Maria –50mg – 8, 91s - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National C2 - Constantinescu Maria - inaltime - 1, 15m -  

CSM Bucuresti 

Locul 3 -  Campionatul National C2 - Palgheanu Alexandra - 60mg - 10, 17s - CSM 

Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National C1 - Manole Ingrid Ramona - 80mg - 13.12 s - 

CSM Bucuresti 

Locul 3 - Campionatul National C1 - Manole Ingrid Ramona - inaltime - 1.54m - 

CSM Bucuresti 

PERFORMANTE SPORTIVE: BASCHET 

Sezon Competitional 2015 - 2016 

Seniori 

masculin 

Locul 3 - Liga Nationala - Steaua CSM Eximbank  

Locul 6 - Grupe Eurocup - Steaua CSM Eximbank  

Sferturi de finală - Cupa României - Steaua CSM Eximbank  

Tineret 

masculin 
Locul 3 - Liga I - Steaua CSM EximBank 2  

Juniori 

masculin 

Locul 1 - Campionatul National - Under 18 - Steaua CSM EximBank 1 Bucuresti                                                                                                                                                                                                                       

Locul 5 - Campionatul National - Under 18 - Steaua CSM EximBank 2 Bucuresti  

Locul 1 - Campionatul National - Under 16 - CSA Steaua CSM EximBank  

PERFORMANTE SPORTIVE: HANDBAL 

Sezon Competitional 2015 - 2016 

Seniori 

masculin 

Locul 2 Liga I Play Off - CSM Bucuresti 

Locul 1 Cupa Romaniei - CSM Bucuresti 

Locul 3 - Cupa EHF - Faza grupelor - Grupa D - CSM Bucuresti 

Seniori 

feminin 

Locul 1 Liga I Play Off - CSM Bucuresti                                                                                                                                                 

Locul 1 Cupa Romaniei - CSM Bucuresti 
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Locul 1 Cupa Ligii Campionilor - CSM Bucuresti 

Tineret 

masculin 
Locul 11 Divizia A seria A - CSM Bucuresti II 

Tineret 

feminin 
Locul 5 Divizia A seria A - CSM Bucuresti II 

Juniori 

masculin 

Locul 2 Turneul Final - Juniori 1 - CSM Bucuresti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Locul 5  Turneul Final - Juniori 2 - CSM Bucuresti 

Locul 6 Turneul Final - Juniori 3 - CSM Bucuresti 

Juniori 

feminin 

Locul 1 Turneul Final - Juniori 1 - CSM Bucuresti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Locul 2 Turneul Final - Juniori 2 - CSM Bucuresti 

Locul 3 Turneul Semifinal 1 - Juniori 3 - CSM Bucuresti  

Copii 

masculin 

Locul 1 Turneul Final - Juniori 4 - CSM Bucuresti (A+B)                                                                                                                

Calificare Festivalul Național de Minihandbal (fără scor) - Juniori 5 (Mini) - CSM 

București (A+B+C) 

Copii 

feminin 

Locul 5 Turneul Final - Juniori 4 - CSM Bucuresti (A+B)                                                                                                                    

Calificare Festivalul Național de Minihandbal (fără scor) - Juniori 5 (Mini) - CSM 

București (A+B+C) 

PERFORMANTE SPORTIVE: MOTOCICLISM 

An Competitional 2016 

Seniori 

masculin 

Locul 1 Moto Evolution - Vrajitoru Bogdan 

Locul 3 Campionatul National Individual Viteza - Vrajitoru Bogdan 

Locul 4 Campionatul Individual Endurocross - Hudici George 

Locul 5 Campionatul Individual Endurocross - Istudor Iulian 

Locul 2 Campionatul National Viteza - Manea Catalin 

Juniori 

masculin 

Locul 2 Campionatul National - motocross - Chiujdea Ioan 

Locul 2 Campionatul National - motocross - Gradinaru Florin 

Locul 1 Moto Evolution - Dumitru Robert 

Juniori 

feminin 
Locul 1 Campionatul National - motocross - Stan Iasmina 

PERFORMANTE SPORTIVE: RUGBY 

An Competitional 2016 

Seniori 

masculin 
Locul 3 Cupa Regelui - CSM Bucuresti Olimpia  
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Tineret 

masculin 
Locul 1 Rugby 7 - Under 23 - CSM Bucuresti Olimpia  

Juniori 

masculin 

Locul 4 Calificari (Campionat Municipal) - Under 18 - CSM Bucuresti Olimpia                                                                                         

Locul 1 Turneul Final - Under 16 - CSM Bucuresti Olimpia  

Copii 

masculin 

Locul 3 Turneul Final - Under 14 - CSM Bucuresti Olimpia                                                                                                                                                                                                                                        

Locul 3 Turneul Final - Under 12 - CSM Bucuresti Olimpia  

Locul 5 Turneul Final - Under 10 - CSM Bucuresti Olimpia 

PERFORMANTE SPORTIVE : SAH 

An Competitional 2016 - in desfasurare 

Seniori 

feminin 

Locul 1 - Cupa Romaniei echipe sah rapid - Sala Polivalenta ,Iasi :  Peptan Corina 

Isabela,  

Ionescu Irina, Sgircea Raluca Silvia,  Morea Georgiana, Bucur Denisa- Andreea 

Juniori 

feminin 

Locul 1 - Campionatul National individual de junioare sah rapid, Under 14  - Bucur 

Denisa -Andreea 

Locul 1 - Campionatul National individual de junioare sah blitz, Under 14  - Bucur 

Denisa -Andreea 

Locul 2-  Campionatul National inividual de junioare sah clasic, Under 14   - Bucur 

Denisa -Andreea 

Locul 2 - Campionatul National individual de junioare sah dezlegari, Under 14 -

Bucur Denisa -Andreea 

Locul 3 - Campionatul National individual de junioare sah rapid, Under 14 - Pelin 

Ana- Maria 

Locul 3 - Campionatul National individual de junioare sah clasic, Under 14 - 

Schiopu Andreea - Alexandra 

Locul 1 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016 sah clasic, 

Under 14  - Bucur Denisa-Andreea,  

Pelin Ana-Maria, Schiopu Andreea Alexandra, Apostu Milena -Maria 

Locul 1- Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare -Iasi 2016 sah rapid, 

Under 14  -Bucur Denisa-Andreea,   

Pelin Ana-Maria, Schiopu Andreea Alexandra, Apostu Milena -Maria 

Locul 2 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare -Iasi 2016 sah blitz, 

Under 14 -Bucur Denisa-Andreea, 

Pelin Ana-Maria, Schiopu Andreea Alexandra, Apostu Milena -Maria 
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Locul 30 -Campionatele Europene de juniori/junioare -Praga 2016 sah clasic,Under 

14  -Bucur Denisa Andreea 

Copii 

masculin 

Locul 3- Campionatul National indivdual de junioari sah clasic, Under 10  -Nastore 

Pavel 

Locul 1 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016, sah bliz 

Under 10   

 Nastore Pavel-Alexandru,Ulian Andrei-Octavian, Dumitrescu Daniel, State-

Ungureanu Nicolae-Vlad 

Locul 2 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016, sah rapid, 

Under 10  - Nastore Pavel- 

Alexandru,Ulian Andrei-Octavian, Dumitrescu Daniel, State-Ungureanu Nicolae-

Vlad 

Locul 7- Campionatele Uniunii Europene individuale de juniori sah clasic -Cehia 

,Under 10 -Nastore Pavel 

Copii 

feminin 

Locul 1 -Campionatul National indvidual de junioare sah casic, Under 8 - Maria Lia 

Locul 2-  Campionatul National individual de junioare sah rapid, Under 8  -Maria 

Lia 

Locul 3 - Campionatul National individual de junioare sah blitz, Under 8  - Maria 

Lia 

Locul 1-Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016 sah blitz, 

Under 8 -Maria Lia -Alexandra,  

Stoenescu Ioana-Teodora, Marcu Daria-Ana, State-Ungureanu Elena-Anastasia 

Locul 2 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare -Iasi 2016 sah blitz, 

Under 12 -Stan Luciana-Gabriela,  

Pomirleanu Daniela-Elena, Puia Alexia-Teodora, Pitigoi Sabina-Andreea 

Locul 2 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016 sah clasic, 

Under 8  -Maria Lia -Alexandra,  

Stoenescu Ioana-Teodora, Marcu Daria-Ana, State-Ungureanu Elena-Anastasia 

Locul 3-Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare-Iasi 2016 sah rapid, 

Under 8  -Maria Lia -Alexandra,  

Stoenescu Ioana-Teodora, Marcu Daria-Ana, State-Ungureanu Elena-Anastasia 

Locul 3 -Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare -Iasi 2016 sah clasic, 

Under 12 -Stan Luciana-Gabriela,  
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Pomirleanu Daniela-Elena, Puia Alexia-Teodora, Pitigoi Sabina-Andreea 

Locul 3-Campionatele Nationale pe echipe juniori/junioare -Iasi 2016 sah clasic, 

Under 12 -Stan Luciana-Gabriela,  

Pomirleanu Daniela-Elena, Puia Alexia-Teodora, Pitigoi Sabina-Andreea 

Locul 3-Campionatele Europene de juniori/junioare -Praga 2016 sah clasic,Under 8  

-Maria Lia-Alexandra 

Locul 14-Campionatele Europene de juniori/junioare -Praga 2016 sah clasic,Under 

10 -Puia Alexia Teodora 

PERFORMANTE SPORTIVE:  TENIS 

An Competitional 2016  

  
Sectia de Tenis a fost infiintata in anul 2016 si a inceput sa participe in competitii 

oficiale, incepand cu anul competitional 2016. 

Seniori 

feminin 

Locul 1 - Turneul de dublu - 24 Iulie 2016 - Citi Open, Washington, D.C., United 

States - suprafata Hard - CSMB Monica Niculescu/ 

Belgia Yanina Wickmayer impotriva cuplului - Japonia Shuko Aoyama/Japonia 

Risa Ozaki 6–4, 6–3 

Locul 2 - Turneul de dublu - 31 Iulie 2016 - Rogers Cup, Montréal, Canada - 

suprafata Hard - CSMB Monica Niculescu/ 

România Simona Halep impotriva cuplului - Rusia Ekaterina Makarova/Rusia 

Elena Vesnina 3–6, 6–7(5–7) 

Locul 1 - Turneul de dublu - 27 August 2016 - Connecticut Open, New Haven, 

United States - suprafata Hard - CSMB Monica  

Niculescu/India Sania Mirza impotriva cuplului - Ucraina Kateryna Bondarenko 

Taipeiul Chinez Chuang Chia-jung 7–5, 6–4 

Jocurile Olimpice de vară din 2016 Rio de Janeiro - Brazilia, Monica devine prima 

româncă din istorie, ce reușește să se califice în turul  

al doilea al Jocurile Olimpice de vară din 2016, învingând-o în primul tur, cu scorul 

de 6-2 6-3, pe Veronica Cepede Royg, din Paraguay. 

Locul  2 : Turneul de simplu - 19 septembrie 2016 - Seoul Open, Corea de Sud, 

suprafata Hard - CSMB Monica Niculescu/ impotriva Spania Lara Arruabarrena 6-0 

2-6 6-0 

Locul 1 : Turneul de simplu - 17 octombrie 2016 - Luxembourg Open, 

Luxembourg, suprafata Hard - CSMB Monica Niculescu/ impotriva Cehia Petra 
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Kvitova 6-4 6-0 

Locul 2: Turneul de dublu - 17 octombrie 2016 - Luxembourg Open, Luxembourg, 

suprafara Hard - CSMB Monica Niculescu/ Romania Patricia Tig impotriva 

cuplului Olanda Kiki Bertens /Suedia Johanna Larsson 4-6 7-5 11-9 

Juniori 

masculin 

Locul 1 - Turneul de dublu - Lida, Belarus - CSMB Dica Nini 

Locul 1 - Turneul de dublu - Mostar, Bosnia - CSMB Dica Nini 

Locul 2 - Turneul de simplu - Skojpe, Macedonia - CSMB Dica Nini 

PERFORMANTE SPORTIVE: VOLEI 

Sezon Competitional 2015 - 2016 

Seniori 

masculin 

Locul 6 Divizia A1 PlayOff - CSM Bucuresti 

Locul 2 Cupa Balcanica - CSM Bucuresti (03 - 04.10.2015 - Bijeljina, Bosnia si 

Hertegovina) 

 

Seniori 

feminin 

Locul 1 CEV Challenge Cup - CSM Bucuresti 

Locul 3 Divizia A1 PlayOff - CSM Bucuresti                                                                                                                                                 

Locul 2 - Cupa Romaniei - CSM Bucuresti 

Juniori 

feminin 
Locul 5 Faza a I Seria E Divizia Sperante - CSM IOR Bucuresti 

Copii 

masculin 

Locul 4 Faza a II - a Semifinala Seria I Divizia Minivolei - CSM 4 Bucuresti 

Locul 3 Faza a I Seria D Divizia Minivolei - CSM 2 Bucuresti 

Copii 

feminin 

Locul 4 Faza a II - a Semifinala Seria a II - a  Divizia Minivolei - CSM 1 Bucuresti 

Locul 2 Faza a II - a Semifinala Seria a III - a Divizia Minivolei - CSM IOR 

Bucuresti 

Locul 4 Faza a I Seria D Divizia Minivolei - CSM IOR 2 Bucuresti 

Locul 3 Faza a I Seria E Divizia Minivolei - CSM 3 Bucuresti 

  

 

7.3 BIROUL EDUCAŢIE, SPORT 

 La nivelul Municipiului Bucureşti, Biroul Educaţie, Sport din cadrul Direcţiei 

Cultură, Sport, Turism identifică, iniţiază şi implementează programe şi proiecte în domeniul 

educaţiei şi sportului de masă având ca ţintă copiii din învăţământul preuniversitar, tinerii şi 

populaţia adultă. 
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 Proiecte derulate conform Planificare anuală program învăţământ, sănătate, sport – 

Procedura specifică 1.1.2.19 

  

7.3.1. EXPOZIŢIE DE MĂRŢIŞOARE ŞI FELICITĂRI REALIZATE DE COPII – 

EDIŢIA A XI-A 

Scopul proiectului: Promovarea talentului şi creativităţii copiilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar din capitală. 

În urma jurizării au fost desemnate câştigătoare următoarele unităţi de învăţământ: 

1. locul I - Grădiniţa M.AP.N nr 2 

2. locul II - Şcoala Gimnazială nr. 113 

3. locul III - Şcoala Metropolitana Arc 

Unităţile de învăţământ căştigătoare vor primi din partea Primăriei Municipiului Bucureşti câte un 

trofeu şi o diplomă. 

7.3.2 CONCURS DE MESAJE SMS “CEL MAI FRUMOS GÂND PENTRU MAMA MEA”  

ediţia a XI-a 

 

Scopul proiectului: Familiarizarea copiilor cu utilizarea tehnologiei moderne (internet, telefon 

mobil) şi îmbunătăţirea capacităţii de comunicare prin orice mijloace de comunicare. 

Rezultate: În acest an au fost înscrişi în concurs 599 de copii cu 599 de mesaje pe care copiii din 

unităţile de învătământ preuniversitar din capitală, învăţământ preşcolar şi gimnazial (clasele I-

IV) le-au formulat, iar ele au fost comunicate mamelor copiilor prin intermediul site-ului PMB. 

Au fost premiate cele mai frumoase 36 de mesaje din cele primite din partea copiilor.  

 

7.3.3 CARDURI INTERNAŢIONALE PENTRU ELEVI, STUDENŢI ŞI PROFESORI  

Scopul proiectului:  

Încurajarea mobilităţii şi a liberei  circulaţii a tinerilor, studenţilor şi profesorilor 

stimulând schimbul de experienţă, comunicarea şi informarea pe plan intern şi extern; 

Dezvoltarea  cooperării internaţionale, precum şi  promovarea valorilor culturale şi de 

mediu în rândul viitoarei generaţii de tineri cetăţeni ai Bucureştiului. Proiect aprobat prin Hotărâre 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
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Parteneri:  International Student Travel Confederation (ISTC)Asociaţia pentru Sprijinirea 

Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor (ASYST) 

Rezultate: peste 20000 de beneficiari de carduri ISIC care au acces la instituţiile publice de 

cultură în baza unor acorduri semnate între ISTC şi IPCIL-uri. 

 

7.3.4 “ 5 LICEE – 5 MUZEE ” – ediţia a XI a 

Scopul proiectului:  

1) Promovarea respectului pentru valorile culturale şi instituţiile de cultură prin atragerea unui 

număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee şi accesul la valorile fundamentale culturale; 

2) Promovarea şcolii ca instituţie care doreşte să asigure formarea continuă şi completă la 

standarde europene a elevilor, în perspectiva realizării unei cariere, înţelegând însă actul de 

cultură ca o completare a cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate în mediul educaţional; 

3) Oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber pentru elevi. 

 Încurajarea tinerilor de a vizita muzee, sub forma unui concurs între 5 licee din Municipiul 

Bucureşti. 

Licee selectate pentru participare la proiect: 

- LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" 

- COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" 

- COLEGIUL TEHNIC “MEDIA” 

- LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 

- COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 

-  

Muzee selectate pentru participare la proiect 

- MUZEUL DE ARTA VECHE APUSEANA “ ING. DUMITRU FURNICA - 

MINOVICI “ 

- MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

- MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ “GRIGORE ANTIPA” 

- MUZEUL NATIONAL AL SATULUI “DIMITRIE GUSTI” 

- MUZEUL NAŢIONAL MILITAR “REGELE FERDINAND I” 
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La propunerea ECDL România, Centrul de cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile 

Bucureştiului ” a fost partener instituţional şi a susţinut proiectul prin organizarea de ateliere şi 

vizite la acest aşezământ cultural. Transportul elevilor la Centrul de cultură “Palatele 

Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului ” s-a făcut cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, 

prin intermediul Regiei Autonome de Transport Bucureşti. 

 

7.3.5 CONCURS DE CLIPURI VIDEO “DREPTURILE NOASTRE. LIBERTĂŢILE 

NOASTRE. TOTDEAUNA” – EDIŢIA 2016 (5 EDIŢII AU FOST DERULATE 

ANTERIOR ÎN PARTENERIAT) 

 

Scop: Promovarea şi marcarea Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului în rândul elevilor. 

Rezultate: În cadrul competiţiei s-au primit 92 de clipuri video care au fost evaluate din punct de 

vedere al continuţului, originalităţii şi calitatii de un juriu compus din cetăţeni americani din 

cadrul Misiunii Diplomatice a SUA în România. 

 

Premiul Municipalităţii pentru cel mai creativ video: Andrei Darie, Alexandra Stoian, Ana 

Minea, Amalia Cristea, 

 

Premiul Ambasadei S.U.A. pentru cel mai original video: Petrisor Colita, Alexandru Sirbu, 

Radu Schiopu, David Bran – Colegiul National Pedagogic Stefan Velovan. 

 

 De asemenea, Primăria Municipiului Bucureşti a premiat toti cei 31 de finalişti ai 

Concursului „Drepturile noastre. Libertaţile noastre. Totdeauna ". 

 

7.3.6 ONGFEST-TÂRGUL ECONOMIEI SOCIALE, PARCUL HERĂSTRĂU, 

INTRAREA CHARLES DU GAULLE 

Scop:  Sporirea numărului de cetăţeni implicaţi activ în comunitate, dezvoltarea spiritului 

asociativ şi creşterea implicării în societate a asociaţiilor şi fundaţiilor din România. 

Rezultate: 

- Peste 40000 de vizitatori (ataşat raportul FDSC); 

- Peste 170 de organizaţii neguvernamentale participante, din România şi din afara ţării; 

- Peste 15 instituţii publice participante; 

- Peste 90 de activităţi creative şi educative; 

- Peste 40 de dezbateri şi seminarii; 
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- Peste 40 de momente artistice şi concerte desfăşurate pe scena festivalului. 

 

7.3.7  PROIECTUL EDUCAŢIONAL “DIN ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ PRIN FIRMA DE 

EXERCIŢIU NEW YORK 2016” ŞI LA CEA DE-A XX-A EDIŢIE ANUALĂ A 

PROIECTULUI INTERNAŢIONAL VIRTUAL ENTERPRISES INTERNATIONAL 

TRADE SHOW, ÎN PERIOADA 15-21 APRILIE 2016, LA NEW YORK 

Scop:  De a oferi elevilor posibilitatea de a-şi demonstra perspicacitatea şi spiritul antreprenorial 

dobândite în urma participării la cursurile şcolare din timpul anului în perioada înfiinţării şi 

funcţionării întreprinderilor virtuale. Prin intermediul celor două activităţi principale ale târgului 

(“Global Business Challenge” respectiv, “International Trade Show”), elevii şi-au demonstrat 

cunoştintele, priceperile şi deprinderile specifice domeniului de activitate al firmelor lor şi 

expertiza în  managementul afacerilor, comunicaţiilor şi tehnologiei la nivel global. 

 

Rezultate:  

Întreaga delegaţie a asistat la derularea unui program 

educaţional bazat pe îmbinarea mai multor concepte 

educaţionale: multiculturalitate, modernitate şi business. 

Dimensiunea culturală a proiectului a implicat înţelegerea 

valorilor culturale româneşti în contextul culturii economice 

universale, modernitatea viziunii economice promovate, 

anticiparea evoluţiei acestui domeniu, iar cea dedicată 

specialităţiilor economice a dovedit competenţele elevilor 

români în domeniile marketing, negocierea afacerilor, 

comerţ, finanţe şi contabilitate. 

FE “ TRAVELING AROUND THE WORLD” SRL (coordonatori prof. Mariana Georgeta 

Ciobanu, prof. Roxana Carmen Ionescu; colaborator prof. Rodica Petcu). 

Rezultate obţinute: Premiul I la secţiunea “Best Booth”, Premiul II  la secţiunea  “Best 

Catalog” 

FE “SHINE CENTERS ” SRL (coordonatori prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Roxana 

Carmen Ionescu, prof. Ana Maria Picu)  

Rezultate obţinute: Premiul II  la secţiunea “Best Booth”  
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7.3.8 CONFERIŢĂ FINALĂ A PROIECTULUI: “TINERI PENTRU DEMOCRAŢIE: 

TRANSPARENŢĂ ŞI BUNĂ GUVERNARE ÎN ALOCAREA ŞI GESTIONAREA 

FONDURILOR PUBLICE PENTRU TINERET LA NIVELUL AUTORITĂŢILOR LOCALE” 

 

Scop:  Creşterea transparenţei şi încurajarea bunei guvernări în ceea ce priveşte fondurile publice 

pentru tineri, în 41 de judeţe din România (creşterea transparenţei şi încurajarea respectării 

principiilor de bună-guvernanţă în ceea ce priveşte resursele de tineret, gestionate de 82 autorităţi 

publice locale, din România (consilii judeţene şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de 

judeţ); 

1. Creşterea transparenţei şi încurajarea bunei guvernări în ceea ce priveşte fondurile 

publice pentru tineri, în 41 de judeţe din România (creşterea transparenţei şi 

încurajarea respectării principiilor de bună-guvernanţă în ceea ce priveşte 

resursele de tineret, gestionate de 82 autorităţi publice locale, din România 

(consilii judeţene şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ); 

2. Monitorizarea, timp de 6 luni, a fondurilor publice destinate tinerilor, în 10 judeţe 

din România prin intermediul unei echipe de 10 watchdogs (Bucureşti, Iaşi, 

Cluj-Napoca, Timişoara, Suceava, Braşov, Galaţi, Sibiu, Baia-Mare, 

Constanţa); 

3. Creşterea capacităţii a minim 20 ONG-uri de tineret de a accesa fonduri publice 

destinate lor – 4 sesiuni de training – 25 de persoane în domeniul accesării 

fondurilor de tineret şi participării la procesele de luare a deciziei privind aceste 

resurse de tineret;  

4. Diseminarea informaţiilor privind fondurile publice pentru tineret în rândul a 

minim 500 persoane. 

 

Parteneri: Centrul pentru Politici Educaţionale (CPE), în parteneriat cu Societatea Academică din 

România (SAR) şi Consiliul Tineretului din România (CTR) 

Participanţi: Grupul ţintă al proiectului şi beneficiarii direcţi sunt tinerii din ONG-T, iar 

beneficiarii indirecţi sunt tinerii din România. 

Rezultate: Alocuţiuni susţinute de reprezentantul Primăriei Municipiului Bucureşti. Raport de 

diagnoză, raport de monitorizare, un set de recomandări, raport de consultare, un website cu 

resurse pentru tineret şi o reţea de 10 watchdogs şi formarea a 100 tineri, dar şi metodologia 

implementării proiectului care oferă şi posibilitatea multiplicării rezultatelor prin furnizarea unor 

http://cpedu.ro/
http://cpedu.ro/
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exemple de bune practici.  Astfel, vom contribui la dezvoltarea unui cadru caracterizat prin 

principiile bunei guvernanţe de gestiune a fondurilor de tineret. 

 

7.3.9. CAMPANIA „ÎNFRĂŢIREA LICEELOR”-BUCUREŞTIUL GENERAŢIEI 

FACEBOOK” 

Scop:  Promovarea creativităţii în rândul adolescenţilor . Au fost realizate proiecte de urbanism, 

produse decorative folosind imagini bucureştene şi au fost iniţiate firme de exerciţiu de tipul unor 

agenţii de turism care promovează traseele turistice ale Bucureştiului. 

Rezultate: La proiect au participat cca 100 de elevi. Elevii premiaţi au realizat proiectele: 

Perspective urbanistice Bucureştene, Agenţia de turism urban Bucureşti Tour şi Imagini 

bucureştene pictate pe umbrele. 

 

7.3.10 FESTIVALUL DE TEATRU ÎN LIMBA SPANIOLĂ - ediţia a XII-a 

Scop: Promovarea prin educaţie a culturii spaniole în rândul tinerilor. 

Rezultate: La acest festival au participat 11 trupe de teatru care au interpretat piese de teatru puse 

in scenă de liceeni. Peste 100 de liceeni implicaţi în proiect 

Ca invitaţi în cadrul acestui festival a fost grupul de teatru al Liceului „Miguel de Cervantes” - 

din Chişinău.  

 

7.3.11  PROIECT- „ZI DE BINE” 

Scop: Scopul proiectului a fost acela  de a promova săvârşirea faptelor bune pentru semenii noştri. 

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere de către studenţi cu scopul de a stimula afecţiunea 

faţă de cei din jur, să consolideze relaţiile sociale, să ajute trecătorii să se destindă şi să se 

elibereze de stresul cauzat de problemele zilnice.  Un alt scop al proiectului a fost acela de a se 

demonstrarea faptul că se pot face fapte bune fără a aştepta nimic în schimb.  

Parteneri: Asociaţia Amicus 

Rezultate: La proiect au participat peste 1000 de copii, parinţi şi bunici 

 

7.3.12 PROIECT - “ OFERĂ-I ŞI TU, UNUI COPIL, O FAMILIE” 

Scop: Scopul proiectului a fost  acela  de a informa cu privire la nevoia copiilor abandonaţi de a 

trăi într-o familie. Atelierele şi activităţile organizate au avut menirea să conştientizeze 

importanţa persoanelor de referinţă în viaţa copiilor( în special a părinţilor), să stimuleze 

afecţiunea faţă de cei din jur şi să consolideze relaţiile sociale. În proiect au fost implicaţi peste 

50 de tineri. 
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Rezultate: La proiect au participat peste 1000 de copii, parinţi şi bunici 

 

7.3.13 CONCURSUL NAŢIONAL “REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ” 

Scop: cunoaşterea şi valorificarea textelor literaturii de frontieră din universul carceral şi 

receptarea mesajului artistic, istoric, confesiv, sociologic; identificarea adevărului istoric transmis 

prin aceste opere antitotalitare, forme de rezistenţă din timpul epocii comuniste şi a unor exemple 

care să reprezinte modele culturale şi spirituale pentru tânăra generaţie; descoperirea şi 

valorificarea patrimoniului cultural naţional, ca parte a patrimoniului comun al Uniunii Europene. 

Parteneri: LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE GUSTI 

Rezultate: La proiect au participat peste 300 de elevi 

 

7.3.14  INSIEME – PROIECT EDUCAŢIONAL 

Scop: Realizarea unor schimburi culturale, stabilindu-se relaţii profesionale între instituţii. 

Parteneri: Colegiul Naţional “Ion Neculce”, Instituto Tecnico Marconi din Padova şi Instituto 

Tecnico de Nicola, Piove di Sacco din Padova 

Rezultate: Un număr de 40 elevi italieni şi români şi 4 cadre didactice au vizitat Bucureştiul şi  

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

7.3.15 COMPETIŢIA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ÎNTRE LICEE "CUPA COCA-COLA 

2016" – EDIŢIA A 5, PARCUL TINERETULUI (INTRAREA ŞINCAI) 

Scop: Promovarea mişcării fizice, susţinerea sportului de performanţă şi încurajarea implicarii 

fiecăruia dintre noi în activităţile fizice. 

Rezultate: Peste 20.000 de oameni s-au bucurat în weekend-ul 4-5 iunie 2016 de meciurile 

decisive din finalele Cupei Coca-Cola, precum şi de toate surprizele pregătite pentru ei. 

5 ani de Cupa Coca-Cola au însemnat peste 28.000 de elevi participanţi, peste 3.000 de 

meciuri disputate, peste 115.000 de minute de pasiune pe teren şi peste 25.000 de goluri înscrise. 

Numai în 2016, competiţia a înregistrat la start un număr record de 510 echipe, dintre care 384 de 

echipe de băieţi şi 126 de echipe de fete. Finalele Cupei Coca Cola organizate la Bucureşti au fost 

organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti.  

 

7.3.16 „25 ani SNSPA – ŞCOALA TA DE GUVERNARE” 

Scop: Susţinerea reciprocă în vederea derulării în municipiul Bucureşti a Proiectului “25 de ani  

SNSPA – Şcoala ta de GUVERNARE!” 

Realizarea şi derularea unor evenimente comune: 
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- workshopuri, dezbateri şi conferinţe pe teme europene, cu participarea comunităţii 

academice naţionale şi internaţionale şi a practicienilor din sfera publică şi privată, 

evenimente realizate cu implicarea studenţilor şi a liceenilor; 

- concursuri cu tematică relevantă pentru societatea actuală 

- dezvoltarea de reţele pentru promovarea de proiecte de cercetare teoretică şi aplicativă. 

 Rezultate:  Derulare proiecte/ workshopuri/dezbateri/conferinţe, după cum urmează: 

 Olimpiada de guvernare;  

 Erasmus Day; 

 Wrap-up Day;  

 Workshop Bune practici privind politicile publice locale; 

 Workshop Procesul politicilor publice locale la nivelul autorităţilor;; 

 Conferinţă GEG 2016; 

 Şcoală de vară POL LOC a VI-a ediţie; 

 Cercuri studenţeşti. 

7.3.17       BUCUREŞTI - ORAŞUL CONTRASTELOR 

Scop:  Proiectul şi-a propus să îmbunătăţească şi să promoveze imaginea oraşului, a campusului 

din agronomie, având în vedere situri, precum: Parcul Herăstrău, Parcul Kiseleff, Muzeul Satului, 

Muzeul Ţăranului Român, Muzeul de Geologie, UNARTE , Delta Văcăreşti şi Centrul Vechi al 

Capitalei.  

Rezultate: 250 participanţi au abordat proiecte din următoarele direcţii: crearea şi medierea unui 

contrast găsit în spaţiul urban bucureştean. Proiectul a asigurat un cadru de voluntariat, amical, în 

care s-au împărtăşit cunoştinţe practice pentru a învăţa despre diverse procese tehnologice, de la 

proiecte de fotografie sau grafic design până la construcţii arhitecturale de tip pavilion. 

 

7.3.18  5 LICEE – 5 TEATRE – ediţia a VI-a 

Scop:  Prin acest proiect, Fundaţia ECDL,  partenerii săi precum şi teatrele implicate în cadrul 

proiectului, urmăresc atingerea următoarelor obiective: 

1. Promovarea în rândul elevilor a respectului pentru valorile culturale şi instituţiile de 

cultură româneşti  prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu în teatre; 

2. Promovarea activităţilor culturale ca forma de educaţie alternativă; 
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3. Promovarea importanţei formării continue şi complete la standarde de calitate europeană, 

în perspectiva realizării unei cariere de succes, înţelegând însa actul de cultură ca o 

completare a cunoştintelor şi abilităţilor acumulate în mediul educaţional; 

4. Promovarea şcolii drept o instituţie care oferă acces la valorile culturale şi care asigură şi 

acces la cele mai moderne calificări necesare, recunoscute după standardele internaţionale; 

5. Oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber; 

6. Întinerirea publicului din teatrele din Bucureşti. 

 

7.3.19  ”WALK THE (GLOBAL) WALK 

Scop: Mobilizarea tinerilor în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

Parteneri: Municipiului Bucureşti este co-aplicant în consorţiul constituit din 11 ţări Europene în 

cadrul proiectului ”Walk the (Global) Walk” - linia de finanţare DEAR LA - Ref EuropeAid 

/151103/ACT/MULTI a Comisiei Europene (s-a aprobat Concept Note) 

 

7.3.20. TEATRU ÎN ŞCOLI 

Scop: Ridicarea performanţelor profesionale şi a înţelegerii practice a fenomenului teatral pentru 

cadrele didactice care se ocupă de formaţiile de teatru din propriile licee, print intermediul unor 

cursuri de Masterat sau postuniversitare.  

O îmbunătăţire indirectă a pregătirii elevilor care doresc să urmeze ulterior cursurile unei 

Facultăţi de teatru.  

Organizarea unui Festival de teatru al elevilor bucureşteni (prima ediţie, în iulie 2019 şi a 

doua ediţie, în 2020), precum şi a unei Tabere de creaţie – ambele finanţate prin bugetul acestui 

proiect, cu participarea spectacolelor realizate în licee de către profesorii integraţi în programul de 

Masterat (Festivalul va include producţiile de disertaţie ale cadrelor didactice, de la sfârşitul 

propriilor studii masterale sau postuniversitare).  

 

7.3.21 VIAŢA VERDE 

Scop: Conştientizarea populaţiei privind problemele ecologice ale lumii de azi şi direcţiile 

prioritare de protecţia mediului : colectarea şi reciclarea deşeurilor, folosirea energiilor alternative 

şi protejarea biodiversităţii. 

 

DOMENIUL: SPORT 
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1. CAMPIONATELE MUNICIPALE DE ATLETISM ŞI CUPA MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI  

Scop: revitalizarea competiţiilor sportive şcolare şi favorizarea dezvoltării personalităţii elevilor 

în planul integrării şcolare.  

Parteneri: Asociaţia Municipală de Atletism Bucureşti, ISMB 

Rezultate:  nr. participanţi 1500 tineri. 

  

2. CAMPIONATUL  MUNICIPAL DE VOLEI FEMININ, MASCULIN – RETUR ŞI 

TURNEU FINAL 

Scop: petrecerea timpului liber ca mijloc de preîntampinare a consumului de droguri şi a altor 

acte de violenţă, precum şi popularizarea voleiului, în rându elevilor, stimularea interesului pentru 

practicarea în mod organizat a voleiului. 

Parteneri: Asociaţia Municipală de Volei 

Rezultate: Au participat 8 echipe cu jucători la toate categoriile de juniori şi cadeţi. 

 

3. EVENIMENTUL CULTURAL SPORTIV  - 10 KM şi FAMILY RUN 

Scop : Încurajarea publicului bucureştean de a participa  în mod organizat la mişcare.  

Parteneri :  Asociaţia Bucharest Running Club, Family Run , Federaţia Română de Atletism  

Rezultate : au participat 5000 concurenţi. 

  

4. CROS POPULAR ANTIDISCRIMINARE  - ZIUA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 

Scop: crearea unor premise pentru dezvoltarea atitudinii de fair – play şi de toleranţă, promovarea 

diversităţii, indiferent de sex , orientare sexuală, religie, orientare etnică şi vârstă. 

Parteneri: ISMB, Direcţia Pentru Tineret Şi Sport Bucureşti, Asociaţia Municipală de Atletism, 

FRA. 

 Rezultate: participanţi 100 concurenţi. 

 

5. SEMIMARATONUL 21 KM – ediţia a – IV – a. 

Scop: încurajarea publicului bucureştean pentru a participa la mişcare în mod organizat 

Parteneri: Raiffeisen Bank, Federaţia Română de Atletism,  Asociaţia Internaţională Running 

Club, ISMB, Petrom 

Rezultate: participanţi 5000 concurenţi. 
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6. POLITEHNIADA – 2016 

Scop: eveniment conceput pentru tineret, în vederea menţinerii sănătăţii, creearea unui cadru 

organizatoric adecvat precum şi angrenarea studenţilor din diferite universităţi  la mişcare. 

Parteneri: Universitatea Politehnica Bucureşti, 6000 participanţi . 

 

7. THE COLOR RUN ROMÂNIA 2016 

Scop: Promovarea ideii unui stil de viaţă sănătos în ciuda stresului şi a presiunilor cotidiene, dar 

şi obiceiuri de viaţă sănătoase – efort fizic moderat şi constant. 

Parteneri: KICK OFF EVENTS 

Rezultate: 1000 participanţi. 

  

8. OLIMPIADA SPORTULUI ŞCOLAR 

Scop: educarea tinerilor prin sport, precum şi selecţia pentru finala pe ţară la Olimpiada Naţională 

a Sportului Şcolar de cros.Faza pe sector şi pe municipiu. 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Academia Olimpică Română - Şcoala 

162. 

Rezultate: 2000 participanţi. 

 

9. EVENIMENT CULTURAL SPORTIV – B2RUN 

Scop: Promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

Parteneri: Federaţia Sportul Pentru Toţi şi KICK OFF EVENTS. 

Rezultate: 700 de participanţi  între 14 ani şi 40 ani. 

 

10. EVENIMENT SPORTIV DRIFT COMMUNITY  ETAPE ALE CAMPIONATULUI 

INTERNAŢIONAL DE DRIFT 

Scop: Punerea în valoare a imaginii Bucureştiului după modelul marilor oraşe europene prin 

participarea internaţională a celor mai buni piloţi din motor sport. 

Parteneri: Clubul Sportiv Romanian. 

Rezultate: Peste 60 de piloţi din România, Ucraina, Turcia, Polonia, Italia, Ungaria şi Bulgaria 

vor lua startul la cel mai mare eveniment de drift din ultimii 5 ani organizat în Estul Europei, 

etapa a doua a Campionatului Naţional 2016 powered by Amuse, care va avea loc în perioada 25-

26 iunie în jurul Casei Poporului şi unde sunt aşteptaţi aproximativ 30.000 de spectator. 
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11. CAMPIONATUL EUROPEAN DE SKANDENBERG ŞI CAMPIONATUL 

EUROPEAN DE SKANDENBERG PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

Scop: petrecerea timpului liber a bucureştenilor în mod organizat şi prin mişcare.  

Parteneri: Direcţia de Tineret şi Sport Buc. şi Kick Off Events.  

Rezultate: La eveniment au participat juniori sub 18 ani, tineret sub 21 ani, seniori, Masters peste 

40 ani, Grand Masters peste 50 ani şi Senior Grand Master peste 60 ani, femei sau bărbaţi pe 

categorii de greutate. O zi a fost rezervată persoanelor cu dizabilităţi. La eveniment au participat 

peste 1000 de sportivi şi oficiali din peste 30 de ţări, pe perioada a 5 zile de concurs. 

 

12.  CROSUL UNIVERSITĂŢII – CORA – LUJERULUI  - ediţia a – XII-a 

Scop:  promovarea unui stil de viaţă sănătos prin  care sportul deţine un loc principal. 

Iniţiatori:  ERKA Promotions&Events 

Parteneri: Direcţia de Sport Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Primăria 

Sectorului 6, 2500 participanţi. 

 

13. THE COLOR RUN ROMÂNIA 2016 

Scop: Promovarea ideii unui stil de viaţă sănătos în ciuda stresului şi a presiunilor cotidiene, dar 

şi obiceiuri de viaţă sănătoase – efort fizic moderat şi constant. 

Parteneri: KICK OFF EVENTS 

Rezultate: 8000 participanţi 

 

14. Cros CASIOPEEA – ediţia a – VI a    

Scop: caritabil - lupta împotriva cancerului la sân, care a avut două obiective – informarea şi 

sensibilizarea femeilor cu privire la modalităţile de depistare precoce a cancerului la sân şi a l 

doilea obiectiv a vizat colectarea de fonduri, prin sponsorizări şi donaţii ce au fost oferite 

asociaţiilor implicate în combaterea acestor boli. de asemeni conştientizarea publicului larg şi 

importanţa sportului pentru dezvoltare sănătoasă şi armonioasă; colectare de fonduri prin 

sponsorizări şi donaţii. 

Parteneri: Camera Franceză de Comerţ şi Industrie din România, Comitetul Olimpic şi Sportiv 

Român, SC ERKA Promotions&Events, Federaţia Română „Sportul pentru toţi” 
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15. ARTA SPORTURILOR BY – CAMELIA POTEC  

Parteneri: Kartell Media Events şi Prefectura Municipiului Bucureşti – CAMELIA POTEC  

CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA ÎNOT.   

Participanţi: 1000 de tineri zilnic în bazinele de înot 

 

16. EVENIMENT CULTURAL SPORTIV - BUCHAREST INTERNAŢIONAL 10K. 

Scop : Încurajarea publicului bucureştian de a participa la mişcare în mod organizat. 

Rezultate: 5000 de participanţi  

   

 17.  ZIUA OLIMPICĂ – a – X – a ediţie. 

Scop: Evenimentul promovează angrenarea unui grup cât mai mare de copii pentru activităţile 

fizice participând şi numeroşi membri ai familiilor acestora.  

Parteneri: Academia Olimpică Română – Filiala Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti.  

Rezultate: 3000 participanţi. 

     

18. ALERG PENTRU SĂNĂTATE – EDIŢIA  a –VIII-a. 

Scop: Evenimentul a avut ca scop atragerea unui număr cât mai mare de paricipanţi în practicarea 

sportului de masă, precum şi descoperirea tinerilor cu aptitudini pentru practicarea sportului de 

performanţă. 

Parteneri: Revista Clik Sănătate, Federaţia Română de Atletism, Asociaţia Municipală de 

Atletism şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Rezultate: 2000 de participanţi. 

     

19. ŞCOALA ALTFEL – SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN – FESTIVALUL DE 

DANS PENTRU COPII ŞI TINERET. 

Scop: Creşterea numărului de activităţi destinate promovării copiilor preşcolari, elevilor şi 

tinerilor amatory cu aptitudini în domeniul cultural, artistic, sportive, având ca specific dansul. 

Parteneri: Federaţia Română Sportul pentru Toţi şi Clubul Sportiv Olimpic Triumf. 

Rezultate: 3000 de participanţi. 

 

 20. MARATONUL REGAL – ediţia a- IV-a 
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Scop: Promovarea istoriei şi culturii României, punând în valoare farmecul zonei de nord a 

capitalei, cu Lacul Herăstrău,Arcul de Trumf, Casa Presei Libere Palatul Elisabeta, Muzeul 

Satului sau Piaţa Regelui. 

Parteneri: Asociaţia Corporeanima şi Casa Regală a Românie 

Rezultate: 2000 de participanţi  

           

21.CAMPIONATUL MUNICIPAL ŞI NAŢIONAL DE MARŞ 10KM ŞI 50KM. 

Scop: Încurajarea performanţei atletice în probele de 50km şi 10km marş feminine şi masculine. 

Parteneri: Federaţia Română de Atletism. 

Rezultate: participanţi 80 concurenţi. 

            

22. TÂRGUL SPORTURILOR ŞI AL ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE ŞI DE 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Scop: creşterea numărului de activităţi destinate promovării copiilor preşcolari, elevilor şi 

tinerilor amatori cu aptitudini în domeniul cultural, artistic, sportiv şi de divertisment. 

Parteneri: Asociaţia pentru Educaţie Formare Profesională şi Leardership. 

Rezultate: 1500 de participanţi. 

                

 24. CROSUL BALCANIC AL ATLEŢILOR VETERANI  

Scop: Prevenirea bolilor metabolice prin adoptarea unui stil de vitată sănotos, incluzând mişcare 

şi dietă.  

Parteneri: Federaţia Română de Atletism – Comisia de Veterani de  atletism.           

Rezultate: 1000 de participanţi. 

                    

25. MARATONUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI 

Scop: promovarea sportului care oferă opurtunităţi atleţilor români de top, susţine organizaţiile de 

caritate locale, promovează Municipiul Bucureşti şi România ca destinaţii culturale şi turistice 

internaţionale ce implică un impact economic pozitiv atât pentru capitală cât şi pentru companiile 

locale. 

Parteneri: Asociaţia Bucharest  Running Club, Federaţia Română de Atletism - ediţia a IX-a a 

concursului de alergare.  

 

26. CUPA DE TOAMNĂ - VOLEI, CATEGORIA SPERANŢE FETE (12-14 ANI) 
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Scop: Prin organizarea competiţiei se doreşte revitalizarea acestui sport, popularizănd jocul de 

volei la nivelul copiilor din ciclul gimnazial, stimulând interesul pentru practicarea acestui sport.  

Parteneri: Asociaţia Municipală de Volei           

Rezultate: 6 echipe de volei 

 

FUNDAMENTARE DECIZII ADMNISTRATIVE ÎN DOMENIUL SPECIFIC DE 

ACTIVITATE 

 Biroul Educaţie, Sport a asigurat cadrul juridic necesar pentru participarea  

reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al 

unităţilor de învăţământ special de stat. Consiliul de administraţie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, dintre care şi reprezentanţi ai CGMB. În acest sens, au fost 

fundamentate şi aprobate 19 hotărâri de CGMB. 

 Biroul Educaţie, Sport a asigurat cadrul juridic necesar pentru participarea  

reprezentanţilor privind desemnarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale în  Comisia de 

concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director/director 

adjunct la unităţile de învăţământ speciale. În acest sens, au fost fundamentate şi aprobate 19 

dispoziţii de Primar General. Totodată, angajaţii Direcţiei Cultură, Sport, Turism-Biroul Educaţie, 

Sport au participat la toate comisiile de concurs, conform dispoziţiilor date. 

 A fost iniţiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cooperarea între Municipiul 

Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă în vederea finanţării şi realizării în 

comun a  proiectului “Mari scriitori români – scriitori bucureşteni”, sub auspiciile Academiei 

Române, iniţiativă care a fost aprobat ăprin HCGMB nr. 132/26.05.2016. 

 A fost iniţiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Constituirea Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

acestuia, iniţiativă care a fost aprobată prin HCGMB nr.181/2016. 

 A fost iniţiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea PROEDUS şi 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CENTRULUI DE PROIECTE ŞI 

PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI.  

 

 A fost iniţiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pregătirea implementarii 

proiectului “Parteneriat între generaţii” în municipiul Bucureşti, iniţiativă care a fost aprobată prin 

HCGMB nr. 344/2016. 
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 A fost iniţiat un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea municipiului 

Bucureşti, în calitate de fondator, la înfiinţarea unui incubator de afaceri şi  finanţarea şi realizarea 

Proiectului de interes public local “Bucureşti Start-up”. 

Prin HCGMB nr. 377/24.11.2016, s-a stabilit nivelul sumelor cuvenite fiecărei subdiviziuni 

administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învăţământ de masă cu personalitate juridică, 

conform drepturilor prevăzute de HG nr. 423/2016. 

Prin HCGMB nr. 378/24.11.2016 s-a aprobat includerea în bugetul municipiului Bucureşti pe 

anul 2016 a sumei de 1240 mii lei pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii 

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi repartizarea pe 

sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor pentru plata acestor drepturi conform HG nr. 

423/2016. 

Potrivit HG nr. 423/2016, coroborat cu situaţiile centralizate la nivelul sectoarelor, municipiului 

Bucureşti i-a fost atribuit un plafon de 1.240.000 lei, iar necesarul comunicat de Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB)  este de 2.856.884 lei. 

 Pentru punerea în aplicare a art. 2 alin. 7 din HG. Nr. 423/2016 şi încadrarea în sumele 

defalcate, repartizarea pe sectoare s-a făcut direct proporţional cu alocarea de la bugetul de 

stat, conform tabel de mai jos: 

 

 

 

 În conformitate cu art. 3, alin 3 din 

metodologie, „sumele aferente drepturilor 

de care beneficiază copiii/ elevii/tinerii cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, cu excepţia celor 

reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se 

plătesc până la finele anului 

calendaristic” şi au fost luate măsuri 

urgente pentru respectarea prevederilor 

legale cu privire la plata acestor sume. O 

foarte buna colaborare cu sectoarele a făcut ca plata acestor sume să se facă pana la sfârşitul 

anului 2016. 

 

SECTOR TOTAL  

TOTAL 

CONFORM 

BUGET 

ALOCAT 

UAT SECTOR 1 572428.8 248456.61 

UAT SECTOR 2 284751.2 123593.22 

UAT SECTOR 3 166421.6 72233.52 

UAT SECTOR 4 731949.2 317694.74 

UAT SECTOR 5 485750.4 210834.77 

UAT SECTOR 6 615582.8 267187.14 

TOTAL 2856884 1240000 
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CAPITOLUL 8 

POLITICA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII  ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 

 8.1 Biroul Sport, Educatie – acțiuni în domeniul sănătății  

 Evenimentele desfăşurate pe parcursul anului 2016 cu conotaţie importantă în acest capitol 

sunt: 

 

a)  Ziua femeii, luna pădurii, creierul care învaţă 

Scop: Elogiu adus celei mai dragi fiinţe prin artă; conştientizarea elevilor asupra faptului că 

pădurea şi spatiul verde, în general, este sursa noastră de oxigen - elogiu prin desen; răspândirea 

cunoştintelor despre igiena mentală şi de prezentare a noutătilor în profilaxia şi tratamentul bolilor 

psihice - expoziţie de desene. 

Parteneri : Spitalul de Psihiatrie TITAN, DSPMB 

Perioada de desfăşurare:  luna  martie 2016. 

Rezultate: 200 preşcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal. 

  

b)  Ziua mondială a apei 

Scop : Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa apei care e combustibilul ce pune în 

mişcare toate procesele care au loc pe Terra. 

Parteneri: ISMB, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, DSPMB 

Perioada de desfăşurare: martie 2016 

 Rezultate: Peste 200 de elevi. 

 

c) Manifest pentru sănătatea pământului 

Scop : Sensibilizarea elevilor asupra necesităţii protecţiei mediului fragil şi vulnerabil al 

Pământului, realizarea unei conştiinţe ecologice în rândul elevilor, prin implicarea lor în activităţi 

de conservare şi ecologizare a Pământului 

Parteneri:: ISMB, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, DSPMB 

Perioada de desfăşurare : 22 aprilie 2016 

 Rezultate: peste 100 de elevi. 

  

d) Sărbătorirea Zilei mondiale a sănătăţii 

Scop : Promovarea sănătăţii, încurajarea îmbunătăţirii sănătăţii şi stării de bine, norme elementare 

de siguranţă alimentară. 
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Parteneri : DSPMB 

Perioada de desfăşurare : 07 aprilie 2016 

 Rezultate: peste 345 elevi. 

  

e)  ZIUA COPILULUI – LA MULŢI ANI, COPILĂRIE! 

Scop: Sărbătorirea zilei de 1 Iunie şi omagiu adus copilăriei. 

Parteneri: ISMB, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, 

Perioada de desfăşurare : mai - iunie 2015 

Rezultate: peste 300 de elevi şi preşcolari. 

    

f) Campanie de promovare a sănătăţii – prevenire infecţie HIV/SIDA, prevenire consum de 

droguri, plante etnobotanice, rabie,  hepatite virale, efectele consumului de alcool 

 Scop: Campanie de sănătate publică privind sănătatea orală, prevenire infecţie HIV/SIDA, 

efectele consumului  de alcool, de plante etnobotanice, diseminarea informaţiilor referitoare la 

hepatitele virale cu menţiunea că tematica este aleasă de conducerea şcolii. 

Parteneri: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

Perioada de desfăşurare: anii şcolari 2011-2016 în unităţi şcolare din toate sectoarele  

Municipiului  Bucureşti. 

Rezultate: în toată campania din anul şcolar 2015 - 2016, au participat aproximativ peste elevi. 

 

g. ARTĂ CONTRA DROG 

Scop:  Crearea unui cadru adecvat şi oferirea unor alternative la consumul de droguri, alcool şi  

tutun în concordanţă cu Strategia Municipală Antidrog aprobată prin HCGMB nr. 227/2014. 

Parteneri: CIADO ROMÂNIA 

Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2015-2016 

Rezultate:  Peste 10000 de copii, tineri, parinţi şi cadre didactice au fost implicate până în prezent 

în proiect. 

 

8.2 Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie 

 În ceea ce priveşte activitatea Serviciului  Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie în anul 

2016: 

• În evidenţele Serviciului, la nivelul anului 2016, au fost gestionate toate solicitările de 

locuinţe sociale de la petenţi împreună cu dosarele aferente, respectiv 2585 solicitări, care se 

regăsesc înregistrate sub nr. 2382/30.12.2016; 
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• Au fost gestionate cererile petenţilor pentru atribuirea unei locuinţe sociale, cereri care au 

generat o vastă corespondenţă între S.S.L.A.D şi solicitanţi, cât şi cu alte instituţii abilitate să 

ofere informaţii şi sprijin în constituirea dosarelor; 

• Reactualizarea dosarelor vechi reprezintă o activitate distinctă faţă de cea de constituire a 

dosarelor pentru cererile noi, astfel angajaţii S.S.L.A.D. au emis adrese şi au contactat telefonic, 

solicitanţii de locuinţe sociale în vederea informării acestora cu privire la necesitatea şi 

obligativitatea conform legislaţiei în vigoare, de a actualiza documentele existente la dosar; 

• A fost iniţiat, înaintat spre analiză şi aprobarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, Proiectul de Hotărâre cu privire la listele cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2016 

a solicitanţilor de locuinţe sociale, pentru petenţii care au avut dosare complete, cu documente 

depuse până la data de 1 noiembrie 2016, proiect care a fost adoptat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

95/28.04.2016; 

• Toate dosarele complete, constituite conform prevederilor legislative în vigoare, ale 

solicitanţilor de locuinţe sociale au fost analizate sau reanalizate (după caz) şi evaluate de Comisia 

de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti 

solicitanţi de locuinţă socială;  

• Pentru punerea în aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/28.04.2016 cu privire la listele cu 

ordinea de prioritate la nivelul anului 2016 a solicitanţilor de locuinţe sociale, S.S.L.A.D. a emis 

notele de repartiţie pentru atribuirea locuinţelor sociale, a contactat atât în scris cât şi telefonic 

petenţii pentru a-i informa cu privire la demersurile necesare pentru încheierea contractelor de 

închiriere; 

• Odată cu punerea în aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/28.04.2016, conform celor 

anterior menţionate şi ţinând cont de unităţile locative disponibile existente, au fost soluţionate 

situaţiile locative pentru 38 familii, aparţinând unor categorii defavorizate (persoane evacuate, 

persoane cu handicap sau invaliditate, persoane cu situaţii economice precare, etc.) respectiv s-au 

atribuit apartamente cu 1 cameră pentru 16 familii, apartamente cu 2 camere pentru 14 familii şi 

apartamente cu 3 camere pentru 8 familii. S-a rezolvat astfel situaţia locativă deosebită pentru 97 

persoane; 

• Au fost gestionate cererile care fac obiectul Comisiei de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare, respectiv solicitările pentru 

atribuirea unei locuinţe de necesitate, locuinţe care asigură cazarea temporară persoanelor sau 

familiilor ale căror locuinţe sunt supuse lucrărilor de consolidare, lucrări care nu pot fi efectuate 

în clădirile în care sunt locatari; 
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•  În urma analizării cererilor, verificării actelor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

pentru atribuirea locuinţelor de necesitate, au fost identificate situaţii în care solicitările nu făceau 

obiectul Comisiei. La nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti nu a fost demarată procedura de 

consolidare pentru niciun imobil, întrucât Serviciul nostru nu a primit confirmarea de la Direcţia 

Investiţii că există buget alocat. Astfel, dosarele nu conţineau documente precum Ordinul de 

începere a lucrărilor, Contractele pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de 

consolidare şi restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de 

stat; 

• Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de locuinţe sociale şi de spaţii cu altă 

destinaţie,beneficiari ai Legii nr. 341/2004 a analizat şi a verificat dosarele noi ale beneficiarilor 

Legii nr. 341/2004 în vederea includerii acestora în lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 

2016 a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, petenţilor cu dosarele depuse până la data de 

30.11.2015, pentru atribuirea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; 

• În cadrul şedinţelor de lucru ale Comisiei de analiză a dosarelor solicitanţilor de locuinţe 

sociale şi de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă beneficiari ai Legii  nr. 341/2004 au 

fost analizate acţiunile contencios-administrative, formulate de beneficiarii Legii nr. 341/2004 

împotriva Primăriei Municipiului Bucureşti, SSLAD a transmis întreaga documentaţie necesară 

către Direcţia Juridic în vederea apărării intereselor PMB, 10 cazuri fiind astfel rezolvate în anul 

2016;  

• De asemenea, în cadrul Comisiei mai sus menţionate au fost prezentate spre analiză lucrări 

pe diferite speţe respectiv: 

                   ○ solicitări spaţii cu altă destinaţie de către beneficiari ai Legii nr. 341/2004; 

                        ○ refuzuri spaţii cu altă destinaţie de către petenţii care au câştigat în instanţă şi 

cărora le-au fost atribuite de către membrii Comisiei SAD conform hotărârilor judecătoreşti; 

  ○ solicitări de către membrii Comisiei a unor puncte de vedere către Direcţiile de  

specialitate din cadrul PMB; 

• A fost afişată la avizierul PMB şi pe site-ul pmb.ro, completarea listei cu ordinea de 

prioritate la nivelul anului 2016 a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru atribuirea spaţiilor cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţă, petenţilor cu dosarele depuse până la data de 30.11.2015 

privind depunerea eventualelor contestaţii ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004; Lista a fost 

aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 18/30.01.2017; 

• În vederea consultării de către beneficiarii Legii nr. 341/2004 care au hotărâri 

judecătoreşti, pentru punerea în executare a sentinţelor civile, la avizierul PMB a fost afişată lista 
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spaţiilor cu altă destinaţie libere, cu o suprafaţă până la 100 mp, aferente celor 6 sectoare ale 

Municipiului Bucureşti, comunicate de Administraţia Fondului Imobiliar; 

• Toate cererile de atribuire de spaţii cu altă destinaţie depuse de Asociaţii, Fundaţii, Partide 

Politice au fost analizate, verificate şi completate dosarele, pentru a fi înaintate Comisiei de 

analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât 

beneficiarii Legii 341/2004, modificată şi completată; 

• În urma deciziilor din cadrul şedinţelor de lucru ale Comisiei de analiză a dosarelor 

solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii 

341/2004, au fost întocmite, elaborate criterii şi punctaje pentru evaluarea persoanelor juridice 

constituite în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 

14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de priorităţi pentru atribuirea unui 

spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu, după aprobarea acestora de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti; 

• Având în vedere situaţiile complexe şi diferite de la caz la caz ale cetăţenilor care au depus 

cereri, a fost necesară adaptarea timpului alocat petenţilor, fiind necesară mărirea programului de 

lucru cu publicul cu aproximativ 25% faţă de cel afişat; 

• Activitatea Serviciului nostru referitoare la timpul de răspuns la petiţii este de 10-12 zile, 

faţă de termenul legal de 30 zile; 

• Audienţele la nivelul Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie s-au ţinut ori de câte 

ori au fost solicitări. În urma acestor audienţe, aplicându-se cadrul legal, petenţii au fost sprijiniţi 

pentru rezolvarea situaţiilor lor; 

 

8.3  Direcţia Integrare Străini şi Diversitate pentru anul 2016 

 Integrarea migranţilor proveniţi din state terţe constituie una dintre cele mai mari 

provocări la care trebuie să răspundă rapid, realist şi eficient, atât România, cât şi Uniunea 

Europeană (UE) prin politici de integrare gândite astfel încât acestea să răspundă atât aşteptărilor 

migranţilor, cât şi ale contribuabilului care asigură fondurile materiale. 

 Procesul de înfiinţare a DISD s-a derulat în perioada iunie 2015 – februarie 2016 şi a 

cuprins trei etape: 

 În luna iunie 2015 Municipiul Bucureşti a finalizat proiectul DELI – Diversitate în 

economie şi integrare locală, sub patronajul Consiliului Europei (CoE), al cărui scop a fost de a 

identifica ce probleme de integrare întâmpină imigranţii economici în Bucureşti şi în ce măsură 

este pregătită capitala României să le ofere un cadru mai bun pentru integrare. 
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 Etapa a doua a presupus, tot la propunerea Consiliului Europei, preluarea bunelor practici 

identificate prin proiectul DELI şi întărirea legăturilor PMB cu oamenii de afaceri străini stabiliţi 

în capitală, precum şi aderarea la programul CoE „Oraşe Interculturale”. Prin HCGMB nr. 

211/26.11.2015 se aprobă aderarea capitalei la programul Consiliului Europei „Oraşe 

Interculturale”. 

 A treia etapă a avut ca bază de pornire Strategia Naţională privind Migraţia, 2015 – 2018, 

care a scos în evidenţă necesitatea înfiinţării unei structuri de specialitate la nivelul autorităţii 

publice locale, structură care să gestioneze problematica integrării străinilor / migranţi economici 

(un nou model de migraţie legală) precum şi a cetăţenilor români cu trecut migrant (familii mixte, 

copii rezultaţi din familii mixte şi care întâmpină dificultăţi de integrare locală (pe raza 

Municipiului Bucureşti), victime ale traficului de fiinţe umane, etc.) Prin HCGMB nr. 

45/29.02.2016 se aprobă înfiinţarea DISD. 

 Finanţarea procesului de integrare este asigurată prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi 

Integrare (AMIF) – în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Imigrări  (din cadrul MAI). 

Fondul European de Dezvoltare (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) pot avea şi ele un rol 

important în procesul de integrare. Pentru perioada de programare 2014 – 2020, cel puţin 20% din 

resursele FSE vor contribui la integrarea socială, ceea ce include măsuri pentru integrare 

migranţilor / străinilor, acordându-se o importanţă deosebită solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, 

precum şi copiilor.  Fondurile pot sprijini iniţiative specifice având drept scop îmbunătăţirea 

competenţelor lingvistice şi profesionale, îmbunătăţirea accesului la servicii, promovarea 

accesului la piaţa forţei de muncă, susţinerea unei educaţii favorabile incluziunii şi a schimburilor 

interculturale şi promovarea campaniilor de sensibilizare adresate atât comunităţilor-gazdă, cât şi 

migranţilor. 

 Activitatea derulată în cursul anului 2016 a avut două componente majore: 

 Una organizatorică , care a presupus un efort constant şi de durată, astfel încât 

componentele noii structuri să răspundă noilor provocări; 

 Cea de a doua componentă a presupus identificarea şi stabilirea contactelor pe plan intern 

şi extern. [Autorităţi centrale şi locale, organizaţii internaţionale guvernamentale şi 

neguvernamentale în domeniu, corpul diplomatic (misiunile diplomatice ale statelor de origine ale 

străinilor stabiliţi în Bucureşti) etc.] 

 În aceste condiţii, în perioada analizată (1 martie – 31 decembrie 2016), pe coordonata de 

integrare locală a străinilor, DISD a consiliat un număr de 14 cetăţeni, dintre care: 

• 5 cetăţeni din Republica Turcia; 

• 1 cetăţean din Bosnia şi Herţegovina; 
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• 8 cetăţeni români căsătoriţi / parteneri cu cetăţeni aparţinând statelor non-UE (Republica 

Turcia, Regatul Thailandei, Republica Serbia). 

 Cetăţenii străini au solicitat consiliere în scopul integrării în societatea românească în 

următoarele domenii: 

1. Reîntregirea familiei – procedura obţinerii aprobării de la Inspectoratul General pentru 

Imigrări: termenul de soluţionare, documente necesare obţinerii vizei de lungă şedere în scopul 

revitregirii familiei tip D/VF; şi, după intrarea familiei sponsorului cetăţean străin cu drept de 

şedere în România, informaţii privind procedura obţinerii permiselor de şedere temporară: 

documente, acte de stare civilă, asigurări medicale, taxe consulare, termene de obţinere a 

documentelor etc.; 

2. Obţinerea vizelor de scurtă şedere în baza invitaţiei unui cetăţean român persoană fizică 

sau juridică în scop de vizită: documente necesare, taxe cerere, perioada de soluţionare, 

documente necesare care urmează a fi depuse la misiunea diplomatică română din străinătate în 

scopul eliberării vizei de scurtă şedere de tip C; 

3. Prelungirea dreptului de şedere în România conferit de viza de lungă şedere pentru diferite 

scopuri: documentele necesare completării dosarelor care vor fi depuse la Inspectoratul General 

pentru Imigrări în scopul obţinerii permiselor de şedere temporară sau permanentă; 

4. Condiţii de călătorie în ţări europene aparţinând spaţiului Schengen: în cazul cetăţenilor 

români căsătoriţi cu cetăţeni aparţinând statelor non-UE, inclusiv pentru copiii acestora; 

5. Obţinerea aprobării de la Inspectoratul General pentru Imigrări pentru cetăţenii non-UE 

care solicită drept de şedere permanentă pe teritoriul României: condiţii de admisibilitate, termen 

de soluţionare, procedura obţinerii permisului de şedere pe termen lung, care sunt drepturile 

conferite de acesta etc. 

 Tot pe componenta de integrare locală a străinilor, la capitolul iniţierea şi implementarea, 

singură sau împreună cu alte entităţi relevante, de proiecte cu finanţare europeană, internaţională 

sau din fonduri proprii, în vederea bunei gestionări a problematicii specifice persoanelor cu trecut 

migrant, DISD, în cursul anului 2016, a desfăşurat mai multe acţiuni specifice: 

1. Derularea, sub egida Reţelei Oraşe Interculturale a Consiliului Europei, a primei etape de 

formare a personalului PMB în vederea pregătirii şi sprijinirii acestuia în dezvoltarea de strategii 

de integrare a cetăţenilor străini sau persoane cu trecut migrant, precum şi a minorităţilor din 

comunitatea locală, precum şi strategii interculturale şi de gestionare a diversităţii. 

2.     În perioada 7 – 8 aprilie 2016 a fost organizat primul curs de competenţe culturale pe 

problematica integrării străinilor şi a diversităţii, la care au participat 45 de angajaţi ai PMB 

(funcţii de conducere şi execuţie) şi 20 de experţi străini din oraşe membre ICC. În perioada 
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martie – aprilie 2016, DISD elaborează şi depune la Comisia Europeană un proiect privind 

crearea unui Centru de informare şi asistenţă pentru refugiaţi – Bucharest Urban Hub, în cadrul 

Programului Urban Innovative Actions – UIA (Acţiuni Inovative Urbane) . 

 Prin implementarea proiectului, Municipiul Bucureşti devenea singura capitală europeană 

din regiune care propunea un ansamblu de politici publice şi de bune practici în domeniul 

gestionării fenomenului migraţiei.  

 Intenţia era de a dezvolta un acquis pe problematica integrării străinilor şi diversităţii, unic 

în regiune, precum şi a unui program integrat de asistenţă / consiliere şi servicii sociale 

standardizate pentru grupul ţintă reprezentat de străinii cu şedere legală, persoane cu o formă de 

protecţie, persoanele cu statut de tolerat din raza unităţii teritorial administrative a Municipiului 

Bucureşti şi membrii familiilor mixte, în continuă creştere în ultimii ani. 

 Din motive de lipsă a unui istoric de activitate şi experienţă în domeniu, precum şi din 

motive de neidentificare la momentul respectiv a unor parteneri corespunzători de implementare a 

proiectului (ONG-uri conduse de persoane cu trecut migrant etc).  PMB a fost descalificată în 

ultima etapă de selecţie a proiectului. 

3. În vederea asigurării accesului la servicii de calitate străinilor (migranţi economici, români 

cu trecut migrant, familii mixte, minori rezultaţi din familii mixte, beneficiari ai unei forme de 

protecţie internaţională etc.), inclusiv în cazul unui eventual val masiv de migranţi, la nivelul 

DISD s-au dispus măsuri de perfecţionare adecvată a personalului în domeniul integrării 

străinilor. 

 În această ordine de idei, în cadrul proiectelor Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţiune (ITERACT şi ADMin4All) s-a asigurat perfecţionarea personalului DISD pe 

componentele asigurării serviciilor integrate pentru migranţi, dialog social şi multicultural şi,nu în 

ultimul rând, de antrenare a abilităţilor de mediere interculturală. 

 În cursul anului 2016, la nivelul direcţiei a fost identificat un număr de 9 (nouă) 

Organizaţii Neguvernamentale ce desfăşoară activităţi de acordare de asistenţă juridică / integrare 

/ consiliere de specialitate a străinilor etc. şi pot fi invitate să coopereze cu PMB în procesul de 

integrare a străinilor sau a persoanelor cu trecut migrant. 

 La capitolul schimburi de bună practică şi experienţă cu instituţiile relevante din 

străinătate în vederea creării Strategiei Municipiului Bucureşti privind integrarea locală a 

străinilor şi implementarea standardelor europene şi internaţionale în domeniu, în cadrul Reţelei 

Oraşe Interculturale a Consiliului Europei DSID a particpat la următoarele întâlniri 

 1.  Întâlnirea Primarilor Capitalelor Europene- Amsterdam, Olanda 

 2. Viena, Austria – vizită de studiu pe tema integrării migranţilor- Primăria  
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Municipiului Viena 

 3. Bergen, Norvegia – vizită de studiu pe tema politicilor de primire şi integrare a 

refugiaţilor 

 4. Roma, Italia – Conferinţa finală a proiectului european ATTACS 

 Obiectivul de bază al DISD devine îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de 

Primăria Municipiului Bucureşti în relaţia sa cu cetăţenii străini, precum şi cu cetăţenii români cu 

trecut migrant şi, nu în ultimul rând, consolidarea capacităţii administrative de gestionare a 

proceselor complexe de furnizare a serviciilor specifice către cetăţeni, în special în ceea ce 

priveşte asigurarea calităţii şi promptitudinii în soluţionarea cererilor lor. 

 8.4 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are ca obiect de activitate 

asigurarea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială şi realizarea, la nivelul 

Municipiului Bucureşti, a măsurilor de protecţie socială şi asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi  precum 

şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane 

defavorizate (copiii străzii, minori şi tineri cu risc de marginalizare socială, familii 

monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială 

şi stare precară de sănătate, familia având în componenţă persoane cu handicap, alte categorii 

prevăzute de legi speciale). 

 8.4.1  Direcția Coordonare Asistență Socială 

 8.4.1.1 Serviciul Protecția Copilului 

 8.4.1.1.1  Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani  

 Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani răspund nevoii de servicii de 

educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici şi foarte mici la nivelul municipiului Bucureşti. 

Scopul general este formarea armonioasă mentală, emoțională şi fizică a copiilor de vârstă 

antepreşcolară asfel încât fiecare copil să atingă potenţialul maxim specific vârstei. 

  

 Centrele  funcționează cu program de lucru zilnic, între orele 7.00-18.00 de luni până 

vineri, în sistem public și sunt repartizate în cele 6 sectoare ale municipiului București,astfel: 

- Centrul Alex, strada Nerva Traian nr.8, sector 3; 

- Centrul Casa cu Pitici, strada Mitropolit Filaret nr. 41-41a, sector 4; 

- Centrul Casa cu Ștrumfi, Calea Giuleşti nr. 184, sector 6; 

- Centrul Castelul Fermecat, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6; 

- Centrul Curcubeul Magic, strada Şerban Vodă nr.48, sector 4; 
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- Centrul La Bunici, strada Maximilian Popper nr. 17a, sector 3; 

- Centrul Maria, bulevardul Pallady nr. 37, bloc N4A, sector 3; 

- Centrul Omide, strada Ceairului nr. 13, bloc M2, scara A, parter, sector 3; 

- Centrul Oaky, bulevardul Ghencea nr. 34, sector 6; 

- Centrul Scăpărici, strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 17, bloc M18, sector 3; 

- Centrul Steluțe Zâmbitoare, aleea Târgu Măgurele nr. 17A, sector 4; 

- Centrul Covorul Magic, aleea Târgu Măgurele nr. 17A, sector 4. 

 În anul 2016,  Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani au oferit  

servicii sociale, în medie, pentru 300 copii. 

Activităţile educative desfăşurate în cadrul centrelor urmăresc:  

• creşterea gradului de independenţă, prin activităţi de formare şi perfecţionare a 

ortostatismului (menţinerea corpului în poziţie verticală), a mersului, alergării, controlului 

vertical, deplasarea pe verticală, motricitatea fină; 

• dezvoltarea comportamentului socio-afectiv prin programe ce urmăresc diferenţierea 

reacţiilor afective, imitaţia şi comunicarea afectivă, activităţi de joc cu adultul şi copiii, formarea 

şi perfecţionarea deprinderilor de autoservire; 

• formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal prin activităţi ce vizează deprinderea 

limbajului pasiv şi a limbajului activ, structurarea gramaticală a limbajului, perfecţionarea 

pronunţiei; 

• activităţi pentru creşterea receptivităţii generale la stimuli, îmbunătăţirea activităţii de 

percepţie şi reprezentare, a memoriei verbale, cunoaşterea şi operarea cu forme geometrice, 

orientarea spaţială, îmbunătăţirea activităţii de reproducere grafică şi de construcţie. 

Spaţiul destinat activităţilor cu copiii este amenjat astfel încât să stimuleze dezvoltarea şi 

învăţarea activă, să creeze ocazii de explorare şi descoperire şi să vină în întâmpinarea nevoilor 

individuale ale acestora. Totodată, asigură sănătatea şi protecţia copiilor pentru a preveni orice fel 

de accident, fără a le impune multe restricţii. Pe toată durata desfăşurării activităţilor, copiii sunt 

supravegheaţi cu atenţie. 
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8.4.1.2 Serviciul Anchete Sociale 

 Serviciul Anchete Sociale asigură la nivelul municipiului Bucureşti aplicarea politicilor şi 

strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor defavorizate social. De 

asemenea, efectuează anchete sociale, pentru toţi cetăţenii municipiului Bucureşti care se află într-

o situaţie de risc social, financiar sau medical şi care solicită servicii/prestaţii sociale din partea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 

• 1216 anchete sociale efectuate ca urmare a solicitărilor pentru acordarea serviciilor de 

cantină socială; 

• 139 anchete sociale efectuate ca urmare a solicitărilor adresate de Direcția Patrimoniu – 

Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație; 

• 16 anchete sociale efectuate ca urmare a solicitărilor pentru obținerea serviciilor de 

spălătorie socială; 

• 10 evaluări sociale efectuate ca urmare a solicitărilor adresate de către Primăria 

Municipiului București, în vederea analizării situației locatarilor aflați în imobilele pentru care s-a 

luat măsura debranșării de la rețeaua locală de distribuție a energiei termice (RADET); 
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• 13 evaluări sociale cu diferite destinații: acordare fotoliu rulant, identificare 

aparținători/familie extinsă pentru minori, acordare servicii oferite de Centrele ANTANTE, 

acordare servicii oferite de Complexul de Servicii Socio-Medicale al Municipiului București. 

8.4.1.3 Serviciul Protecţia Persoanelor Adulte 

 Serviciul protecția persoanelor adulte a urmărit dezvoltarea strategiilor de intervenţie 

pentru protecţia familiei şi a tinerilor, de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială, în sprijinul persoanelor vârstnice cât şi a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul 

Municipiului Bucureşti. De asemenea, a aplicat  măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor 

cu dizabilităţi în mediul familial natural şi în comunitate, în colaborare cu alte servicii publice 

descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei 

sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii 

civile implicaţi în derularea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sociale. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 540 solicitări din care: 

• 27 dosare depuse, inclusiv completări în vederea admiterii în Complexul de Servicii 

Socio-Medicale al Municipiului București (CSSMMB);  

• 33 solicitări admitere în Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – ”Sf. Ioan” 

(C.I.S.S.A.);  

• 480 solicitări scutire de la plata serviciilor de apă și canalizare (APANOVA). 

 

8.4.1.3.1 Compartimentul Centrul de asistență destinat  agresorilor familiali ''O NOUĂ 

ȘANSĂ'' 

 Centrul de asistență a agresorilor familiali ''O Nouă Șansă'' a asigurat, în mod gratuit, asistența 

agresorilor familiali, servicii specializate de consiliere psihologică, consiliere pentru părțile implicate în 

vederea depășirii situațiilor de risc, consiliere în domeniul adicțiilor, consiliere juridică și informare și 

consiliere socială. 

 Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 80 persoane care au beneficiat de servicii 

psihologice pe problematica violenței domestice, din care: 

- 42 persoane care au beneficiat de consiliere în domeniul adicțiilor; 

- 38 persoane care au beneficiat de consiliere psihologică. 

 

8.4.1.3.2 Centrul de asistenţă pentru mamă și copil 

 Centrul a acordat servicii sociale specializate de primire şi găzduire temporară, asistenţă şi 

îngrijire, consiliere psihologică pentru mamă și copil și protecţie împotriva agresorilor (la cererea 

scrisă a victimei). 
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Indicatori cantitativi realizați în anul 2016:  

• 47 beneficiare, victime ale violenței în familie împreună cu copii acestora, pentru care au 

fost oferite un număr de 192 ședințe de consiliere psihologică  

• 2 hotărâri H.C.G.M.B., privind: 

-  aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia „Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, 

Refacere şi Ajutor” – ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind 

susţinerea „Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei – Casa ADRA”, 

H.C.G.M.B. nr. 71/31.03.2016 (indicatori cantitativi ai proiectului, realizați în anul 2016: în 

perioada iunie – decembrie 2016, 89 beneficiare din care 37 beneficiare unice au beneficiat de 

servicii sociale specializate); 

-  aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociatia ANAIS, în vederea implementării în 

comun a proiectului “Stop violenței în familie!” în cadrul “Centrului de asistență pentru mama și 

copil”, H.C.G.M.B. nr. 70/31.03.2016 (indicatori cantitativi ai proiectului, realizați în anul 2016: 

în perioada mai – decembrie 2016: consiliere și îndrumare socială, evaluare beneficiari – 82 

beneficiari; consiliere juridică – 61 beneficiare; reprezentare în instanță – 18 beneficiare; 

consiliere psihologică și psihoterapie – 128 beneficiare; dosare depuse pentru emitere ordin de 

protecție – 33 dosare). 

8.4.1.3.3 Policlinica socială “Regina Maria” 

 Policlinica socială a asigurat servicii medicale (medicină internă, cardiologie, ecografie, 

laborator, ORL, stomatologie, dermatologie, oftalmologie), servicii psihologice (consiliere şi 

terapie suportivă, consiliere în situaţii de criză, consiliere familială, consiliere specifică 

obiectivelor medicale, consiliere şi terapie în cazul adicţiilor) și servicii sociale (informare, igiena 

personală, haine de schimb, pregătire pentru viaţa independentă, îndrumare vocaţională, formare, 

orientare, asistenţă pentru relaţii cu diferite instituţii). 

 Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 6.367 consultații  efectuate în cadrul 

policlinicii sociale, din care 2.014 consultații medicina internă, 2.697 consultații stomatologie, 

192 consultații oftalmologie, 308 consultații ginecologie, 425 pacienți recoltare probe, 87 

consultații ecografie, 82 consultații dermatologie, 218 consultații psihologie, 40 consultații 

psihiatrie și 304 evaluări psihologice.                       

8.4.1.3.4 Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – ”Sf. Ioan” (C.I.S.S.A.) 

 Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – ”Sf. Ioan” (C.I.S.S.A.) a oferit 

servicii de găzduire pe perioadă determinată şi pe perioadă nedeterminată, integrare/reintegrare în 
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familie şi comunitate, asistenţă permanentă în vederea ocupării unui loc de muncă, asistenţă 

medicală şi îngrijire, consiliere socială, consiliere juridică, socializare şi petrecere a timpului liber, 

terapie ocupaţională, igienizare, servirea hranei. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016. 

a) Adăpostul de Urgenţă pentru persoane fără adăpost –noiembrie 2016– decembrie 2016: 

  - 1250  beneficiari  cazaţi de pe raza Municipiului Bucureşti (cei mai mulți din sectorul 5) 

şi din alte judeţe ale ţării; 

- 3 echipe mobile ale D.G.A.S.M.B. au distribuit ceai, supă caldă, bocanci, căciuli, mănuşi 

persoanelor fără adăpost ce nu au dorit să fie instituţionalizate, în zonele Gara de Nord, Piaţa 

Romană etc. 

- colaborare cu Poliţia Locală şi Poliţia Română pentru  identificarea persoanelor care nu au 

asupra lor documente de identitate; 

- 450  fişe iniţiale de evaluare întocmite  pentru beneficiarii din adăpost, care conțin informații 

referitoare la date personale (nume, prenume, CNP, seria şi numărul ultimului act de identitate), 

cât şi date ce vizează locul identificării, zonele frecventate, veniturile realizate şi cuantumul 

acestora, observaţii privind starea de sănătate şi consumul de droguri. 

b) Căminul pentru persoane vârstnice -ianuarie – decembrie 2016 

- 135 dosare constituite sau prelungite; 

- 109 beneficiari au beneficiat de servicii sociale - trei mese zilnic diversificate în funcţie de 

preferinţele acestora, produse de îngrijire personală, îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon, 

consiliere juridică şi socială, îngrijire medicală și au  mers în excursii organizate la munte (Gura 

Diham, Sinaia, Predeal)  

c) Centrul Rezidenţial - ianuarie – decembrie 2016 

- 31 persoane cu ultimul domiciliu legal în Bucureşti au fost integrate în Centrul Rezidenţial din 

care  18 au un loc de muncă stabil, iar ceilalți sunt   înregistrați în evidenţele Agenţiei Locale 

pentru ocuparea Forţei de Muncă de pe raza Municipiului Bucureşti; 

- 40 beneficiari au fost cursaţi în meserii ca vulcanizatori auto, vopsitori, faianţari, zugravi şi au 

primit diplome de calificare, pe care le pot folosi pentru accesarea unui loc de muncă pe piaţa de 

profil; 

- accesul la servicii medicale, la Policlinica Socială “Regina Maria” pentru  realizarea seturilor de 

analize medicale în vederea includerii acestora în colectivitate și constituirea/prelungirea  

dosarelor de admitere în cadrul  C.I.S.S.A; 

- acces la activități administrativ-gospodărești (construcția unui foișor dotat cu 3 măsuţe şi 8 

băncuţe care pot fi folosite ca suport pentru diverse jocuri - rummy, şah, table, cărţi de joc), 
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activităţi de grădinărit (plantarea de flori şi pomişori), îngrijirea spaţiilor verzi din curte şi a 

perimetrului din faţa centrului. 

8.4.1.3.5  Adăpostul de urgență pentru femei  

 Adăpostul de urgență pentru femei a oferit cazare, servirea mesei și igienizare femeilor 

adulte fără adăpost neînsoțite de copii minori. Admiterea în adăpostul de urgență se obține în baza 

cererii din partea solicitantului și a Fișei de evaluare inițială. 

 Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 164 beneficiare. 

 

8.4.1.3.6  Spălătoria Socială 

 Cele 2 spălătorii sociale au ca obiectiv integrarea socială a categoriilor de persoane 

defavorizate  care locuiesc în zonele periferice ale Municipiul Bucureşti, precum şi prevenirea 

riscurilor cauzate de igiena precară a obiectelor vestimentare ale acestor persoane. Au fost 

achiziționate 30 mașini de spălat pentru a deschide alte 3 locații. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 304 beneficiari 

 

8.4.1.4 Serviciul Complexul de Servicii Socio - Medicale al Municipiului București 

 Complexul de Servicii Socio-Medicale a oferit servicii  socio–medicale (menţinerea, 

recuperarea şi dezvoltarea capacităţilor fizice, psihice şi mentale ale  beneficiarilor), consiliere 

psihologică (recuperarea medicală de consiliere psiho-socială, grupe de consiliere și reminescenţă, 

şedinţe de art terapie şi terapie ocupaţională) și îngrijire personal. 

 Indicatori cantitativi realizați în anul 2016:  

- servicii de tip rezidenţial pentru 257 de beneficiari; 

- s-au  inregistrat 14 internări, 6 externări şi 36 decese; 

- 58 activități de divertisment organizate cu beneficiarii,în parteneriat cu Asociaţia Fluens și 

Fundaţia Niciodată Singur; 

- ședinţe individuale de consiliere,  şedinţe de fizioterapie şi masaj, consiliere socială şi informare 

generală 

 8.4.1.5 Centrul de Îngrijire şi Asistență Schitul Darvari 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Schitul Darvari a asigurat îngrijire socio-medicală de tip 

rezidenţial persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul stabil/reşedinţă în Municipiul Bucureşti.   

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 

- 26 de persoane au beneficiat de serviciile socio-medicale în perioada 01.01-31.12.2016; 

- 3 decese înregistrate; 
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- 22 beneficiari au primit servicii medicale (administrare de medicamente şi perfuzii, manevre 

terapeutice, consultaţii medicale de specialitate, analize medicale); 

- 11 beneficiari au primit servicii medico-sociale (ajutor la hrănire, hidratare, igienă personală, 

aplicare pampers, mobilizare, schimbarea lenjeriei personale şi de pat); 

- 22 beneficiari au primit consiliere socială din partea personalului de specialitate (şedințe 

individuale şi de grup cu diferite teme de discuţii în funcţie de nevoile lor identificate, fie ședințe 

de comunicare terapeutică pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi comportamentală); 

- 13 beneficiari au primit servicii de terapie ocupaţională și activităţi recreative; 

- 22 beneficiari au primit cazare şi hrană, precum şi servicii de spălătorie-călcătorie. 

În studiul statistic realizat în cadrul centrului pe un număr de 22 de beneficiari (15 femei și 7 

bărbați) au rezultat următoarele informații: 

- repartiția beneficiarilor pe grupe de vârstă: la grupa de vârstă de 25-29 ani a fost un beneficiar, 

la grupa de vârstă 30-34 ani precum și la grupa de vârstă 35-39 ani nu au existat beneficiari, la 

grupa de vârstă 40-44 ani a fost 1 beneficiar, 3 beneficiari la grupa de vârstă 45-49 ani, la grupele 

de vârstă 50-54 ani și la grupa de vârstă 55-59 ani nu au existat beneficiari, 10 beneficiari la grupa 

de vârstă 60-64 ani, 2 beneficiari la grupa de vârstă 65-69 ani, 2 beneficiari la grupa de vârstă 70-

74 ani, 2 beneficiar la grupa de vârstă 75-79 ani, 1 beneficiar la grupa de vârstă 80-84 ani, iar la 

grupa de vârstă 85+ nu au existat beneficiari. 

- structura veniturilor beneficiarilor internaţi în centrul nostru  se prezintă astfel: 7 beneficiari nu 

au venituri, 5 beneficiari au venituri între 300-599 lei, 8 beneficiari au venituri între 600-899 lei, 1 

beneficiar are venituri între 1200-1499 lei și 1 beneficiar are venituri peste 1500 lei. 

 - tipul şi forma de handicap: 10 dintre beneficiari au handicap mintal, dintre care 2 cu forma 

gravă, 5 cu forma accentuată şi 3 cu forma medie. Cu handicap psihic sunt 7 beneficiari, dintre 

care 1 cu forma gravă, 4 cu forma accentuată şi 1 cu forma medie. În ceea ce priveşte handicapul 

fizic, 2 beneficiari au acest tip de handicap, ambii cu forma gravă. Cu handicap somatic sunt 2 

beneficiari, aceștia având formă medie.  

- incidența bolilor cronice în unitatea noastră arată că afecţiunile neuropsihice au cea mai mare 

incidență (72 de tipuri de afecțiuni neuropsihice în rândul beneficiarilor), afecțiunile cardio-

vasculare 36, bolile de nutriţie 17, cele osteoarticulare 7, afecțiunile pulmonare 5, afecțiunile 

renale 4, afecțiunile oculare au fost în număr de 2, cele hepatice 1, iar cele gastrice 1. 

 



407 

 

 

 

-  aprecierea activităților cu rol de socializare toți cei 22 de beneficiari respondenți au considerat 

că acestea sunt utile în activitatea unui cămin (preferințe: plimbările, consilierea socială și 

ședințele cu rol de informare) 

 

 

 

 

8.4.1.6 Serviciul Cantine Sociale 

 Cantinele Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistentă Socială a Municipiului 

Bucureşti  au desfăşurat activitatea  prin cele patru sedii (Bucur, Griviţa, Ferentari, Sfăntul 

Constantin) în baza Legii 208/1997 (prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost 

persoanelor aflate in situaţii economico- sociale sau medicale deosebite)  activităţi specifice în 

colaborare cu serviciul anchete sociale. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 

a) Unitatea Sf. Constantin: 160 beneficiari (în renovare din septembrie 2016 (beneficiari relocaţi 

unitate Griviţa); 

b) Unitatea Griviţa: 320 beneficiari; 

c) Unitatea Bucur: 435 beneficiari; 

d) Unitatea Ferentari : 630 beneficiari. 
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 Cantina Filaret este o unitate mixtă cu regim separat (nu intră sub incidenţa legii 208) 

înfiinţată în anul 2012, a preparat şi servit masa zilnic pentru copiii cu probleme sociale ( cca. 98 

copii - o masă, de 5 ori pe saptamână, între 11.30-14.00),  şi centrul “Mama şi Copilul” (cca. 40 

de beneficiari ); 

 În cadrul Complexului de Servicii Sociale OMINIS”din grijă pentru oameni” funcționează 

o cantină socială care a asigurat hrana zilnică pentru două centre de îngrijire şi educaţie timpurie 

(aprox. 40  copii) , pentru copiii care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Învingem Autismul 

(15 copii) şi 10 persoane vârstnice din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici. 

 În fiecare zi de joi s-a desfăşurat programul Joia noastră, care a oferit o masă caldă pentru 

persoanele vârstnice cu venituri mici. Săptămânal au fost prezente peste 80 de persoane. 

Alimentele au fost preparate din produse primite ca şi donaţii. În anul 2016 au beneficiat de 

programul Joia noastră 3114 persoane. 

 

 

 

 De asemenea începând din luna august 2016, SC MEGA IMAGE SRL distribuie produse 

alimentare în baza contractului de sponsorizare încheiat cu DGASMB persoanelor care se afla 

într-o situaţie socio-economică dificilă. O parte din produse  sunt distribuite beneficiarilor, iar o 

parte sunt folosite la prepararea hranei. Prin acest program, în anul 2016 un număr de 54 persoane 

au ridicat produse ambalate de  145 ori, şi un număr de 3114 persoane au primit hrană caldă. 

 Banca de alimente.  Prin HCGMB 290 din 29.09.2016 s-a înființat prima bancă de 

alimente  din țară  cu o suprafață de 3.031 m2 care va avea în compunere spații de depozitare la 

cald și rece, zonă de prelucrare produse alimentare, zonă de preambalare, zonă de servit masa, 

centru de formare. Banca va prelua din piață alimentele ne-vandabile, donate de către producătorii 

din industria alimentară și retaileri, în timp util și le va redistribui organizațiilor 

nonguvernamentale din domeniul social sau va distribui direct produsele la  categoriilor 

defavorizate. 
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8.4.2  Direcția Dezvoltare, Strategie şi Programe 

8.4.2.1 Serviciul Strategie Programe cu Finanțare Externă 

8.4.2.1.1 Finanțări interne- buget local 

 

1) Linia telefonică pentru copii şi adolescenţi din municipiul Bucureşti cu conduită 

autodistructivă iminentă(Telverde 0800 080 100/116 123) 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2016: 

 

 - 688 apeluri, totalizând 3476 de minute de convorbiri cu beneficiarii (cele mai multe 

apeluri au fost înregistrate în lunile aprilie, martie și august). 

Tabel nr. 1 – număr apeluri, pe luni calendaristice (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic nr. 1 – Tendințe - număr apeluri, pe luni calendaristice (2016) 

 

 

 

Luna Apeluri Minute 

Ianuarie 26 150 

Februarie 27 68 

Martie 104 792 

Aprilie 135 1052 

Mai 28 174 

Iunie 8 14 

Iulie 30 76 

August 82 409 

Septembrie 63 276 

Octombrie 37 63 

Noiembrie 65 393 

Decembrie 83 279 
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Grafic nr. 2 – Procent apeluri, pe luni calendaristice, din totalul înregistrat în 2016 

 

 

 Inițial, proiectul a avut ca grup țintă copiii și adolescenții din București care se află în risc 

suicidar. În cei șase ani de existență s-a observat însă faptul că persoanele care au solicitat și care 

au beneficiat de serviciile Liniei telefonice de urgență provin din diverse segmente sociale și 

aparțin unor grupe de vârstă diferite, motiv pentru care a fost necesară redefinirea grupului țintă, 

astfel încât acesta să reflecte realitatea de zi cu zi. Astfel, grupul țintă al proiectului de față este 

alcătuit din persoane aflate în situație de risc suicidar, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, 

orientare sexuală etc., din cele șase sectoare ale Bucureștiului și din zonele adiacente. 

 

 

2) Proiectul „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijire la domiciliu din 

municipiul București “ 

 Proiectul răspunde nevoilor persoanelor aflate la domiciliu, care  nu pot primi asistenţă 

îndelungată în spital, aflate în stare de dependenţă la domiciliu şi cu posibilităţi materiale reduse. 

Prin dezvoltarea şi consolidarea  acestui proiect se urmărește  accesul la îngrijire a persoanelor 

dependente, prin acordarea de servicii medico - sociale asigurate de medici, asistenţi medicali, 

ingrijitori si kinetoterapeuţi cu experienţă în domeniul îngrijirii la domiciliu. 
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 Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti a completat serviciile oferite de Fundaţia Crucea 

Alb – Galbenă România prin furnizarea de servicii de tip teleasistență prin dispecerat. S-a  

asigurat permanența la call center prin dispecerii pregaătiți în acest sens. Beneficiarii serviciului  

au primit un telefon mobil și o brățară tip ceas din silicon medical, dotată cu un buton de urgență 

și li s-a intocmit un dosar electronic cu toate informaţiile medico-sociale şi datele lor de contact, 

ceea ce a făcut eficientă orice intervenţie. Telefonul mobil a fost setat astfel încât să permită 

efectuarea unor apeluri rapide prin simpla apăsare a unor taste predefinite. 

 În caz de urgență majoră, beneficiarii au activat serviciul de alertă prin apăsarea butonului 

roșu de pe brațara timp de 4 secunde sau prin apăsarea butonului SOS de pe verso telefonului 

mobil. 

 Dispecerul a răspuns la telefon și în funcție de protocolul cazului a alertat serviciul 112 

care a trimis o ambulanță la adresa beneficiarului. Beneficiile acestui serviciu au vizat rapiditatea 

de a interveni la timp în cazuri in care beneficiarul a fost incapacitat de un accident, o căzătură, o 

criză, un acces de panică sau o situație primejdioasă. 
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Graficul de activitate lunar a înregistrat următoarea curbă, conform tabelului alăturat:  

Nr. crt Luna de deşfăsurare a proiectului beneficiari 
servicii de 
asistență 
medicală și 
recuperare) 

1 Ianuarie 2016  136 

2 Februarie 2016  136 

3 Martie 2016  142 

4 Aprilie 2016  142 

5 Mai 2016  139 
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6 Iunie 2016  139 

7 Iulie 2016  140 

8 August 2016 138 

9 Septembrie 2016 137 

10 Octombrie2016 134 

11 Noiembrie 2016 135 

12 Decembrie 2016 131 

 
Tabel urgențe deservite prin dispecerat ADAM  pentru cei 100 beneficiari cu dispozitive  cu bratara 
MM715BB 

Vârsta Durată 
intervenție 

Diagnostic Acces  Observații 

73 10 minute AVC nefacilitat Pacient ăn evidența CAG preluat și introdus în planul de 
recuperare după externare 

93 14 minute HTA+edem  facilitat-protocol Aplicat protocol de acces la domiciliul pacientei/abonat 

82 12 minute IMA nefacilitat Pacient ăn evidența CAG preluat și introdus în planul de 
recuperare după externare 

78 16 minute IMA facilitat-protocol Pacient cu patologii grave multiple externat pe proprie 
răspundere cu două zile înainte 

        Pentru cod galben, verde, negru protocolul a prevăzut 
intevenția aparținătorilor la apăsarea butonului de urgență 
dublați de membrii echipei interdisciplinate de la CAG 

79 15 minute HTA  facilitat-protocol Hipotensiune ortostatică - a căzut și nu a mai putut să se 
ridice-echimoze - As.Med CAG + fiu 

71 25 minute HTA,Diabet,  facilitat-protocol Atac de panică – emoții puternice generate de eveniment 
tragic Colectiv - As.Med CAG + fiica 

76 19 minute post AVC facilitat-protocol A căzut în casă, a suspectat o fractură de col femural pe 
durerile resimțite - As.Med CAG 

84 7 minute multiple facilitat-protocol A căzut în baie și conform protocol a intervenit vecinul 
intrând în urgența imediat pe planul de activitate al CAG 

89 14 minute multiple facilitat-protocol Persoana este protezată bilateral CF, a căzut 
impiedicându-se de un obstacol. Intervenție  As.Med 
CAG+ măsuri adaptare locuință 

78 26 minute DZ 1, HTA facilitat-protocol Atac de panică – acțiune familie + echipa CAG  

62 15 minute imobilizat facilitat-protocol Atac de panică - protocol suport până la sosire As Med 
CAG 

  5 minute     Protocol suport afectiv conform procedurilor din programul 
personalizat  

 

3) Proiectul „Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din 

Bucureşti 

 Proiectul „Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din 

Bucureşti”, urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru reintegrarea socială și profesională a 2500 

de persoane vulnerabile din București, prin ameliorarea stării de sănătate a acestora, oferirea de 

servicii de asistență socială și facilitarea accesului la alte servicii. Scopul secundar este colectarea 
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de informații privind consumul de droguri și fenomenul prostituției, starea de sănătate a 

persoanelor implicate în aceste activități, plus probleme asociate, în vederea creării unor politici 

realiste de sănătate și asistență socială pentru persoanele vulnerabile din Capitală. 

 Indicatori cantitativi realizați în 2016: 

- 2534 persoane vulnerabile care au beneficiat de informare și educare cu privire la reducerea 

riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C; 

- 1183 persoane vulnerabile care au beneficiat, pentru prima data, de servicii de Informare și 

educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C; 

- 1420 persoane vulnerabile care au beneficiat de servicii de consiliere socială și referiri către 

servicii sociale specializate; 

- 926 persoane vulnerabile care au beneficiat, pentru prima data, de servicii de consiliere socială 

și referiri către servicii sociale specializate; 

- 808 persoane vulnerabile care au beneficiat de servicii de consiliere și suport în integrarea 

socială și profesională; 

- 649 persoane vulnerabile care au beneficiat, pentru prima data, de servicii de consiliere și suport 

în integrarea socială și profesională; 

- 335 persoane vulnerabile care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară pentru 

HIV, referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; 

- 305 persoane vulnerabile care au beneficiat, pentru prima data, de servicii de consiliere și testare 

voluntară pentru HIV, referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; 

- 170.660 seringi și ace distribuite; 

- 152.319 prezervative distribuite; 

- 92.800 echipamente de injectare folosite, colectate și neutralizate în condiții de siguranță; 

- 90 înregistrări noi realizate în baza fișelor sociale completate în centrele fixe; 

- 1.184 beneficiari înregistrați în baza de date la finalul lunii decembrie 2016. 

Întrega activitate desfășurată în anul 2016 se poate concluziona pe scurt, în următoarele informații 

suggestive reieșite în urma desfășurării unui studu efectuat pe un eșantion de 131 de consumatori 

unici din București 

a) Informații generale  

• Perioada ianuarie – decembrie 2016; 

• 131 consumatori unici;  

 

 

b)  Date socio-demografice (1)  
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c) Date socio-demografice (2)  

 

 

d) Consum de droguri și tratament substitutiv  
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e) De câți ani consumă droguri  

 

f) Afecțiuni medicale  

 

g) Regim juridic  

 

 

 

 

4) Înhumarea cadavrelor neidentificate și a persoanelor fără aparţinători care decedează pe 

raza Municipiului Bucureşti 
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Indicatori cantitativi realizați în 2016: 356 de cadavre neidentificate și/ sau persoane fără 

aparţinători înhumate, prin bugetul alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

Pe sectoare, situația este următoarea (Tabel nr. 1, Grafic nr. 1): 

Tabel nr. 1 – Situația înhumărilor pe anul 2016 

Sectorul Nr. înhumări 
Nr. cazuri pentru care s-a restituit 

contravaloarea cheltuielilor de înhumare 

Sector 1 55 2 

Sector 2 82 6 

Sector 3 48 2 

Sector 4 62 4 

Sector 5 72 8 

Sector 6 37 3 

Total 356 25 

 

Grafic nr. 1 – Situația înhumărilor pe anul 2016 

 

 

 

  

Cele mai multe înhumări au avut loc în luna iulie 2016, iar cele mai puține în februarie (Tabel nr. 

2, Grafic nr. 2):  

 

 

Tabel nr. 2 – Situația înhumărilor, pe luni calendaristice 

LUNA Total înhumări 

IAN. 35 
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FEBR. 18 

MART. 26 

APR. 25 

MAI 23 

IUN. 25 

IUL. 42 

AUG. 32 

SEPT. 35 

OCT. 25 

NOV. 35 

DEC. 35 

 

Grafic nr. 2 – Situația înhumărilor, pe luni calendaristice 

 

 În anul 2016, au fost recuperate cheltuielile avansate de Municipalitate pentru un număr de 

25 de cadavre. Cele mai multe solicitări privind restituirea acestor cheltuieli de către urmașii ori 

aparținătorii defuncților au fost înregistrate la Sectorul 5, iar cele mai puține la Sectoarele 1 și 3 

(Grafic nr. 3):  

Grafic nr. 3 – Situația recuperării cheltuielilor de înhumare, pe sectoare 
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 Comparativ cu anul anterior, în 2016 au fost înhumate mai multe cadavre neidentificate și/ 

sau ale persoanelor fără aparţinători care au decedat pe raza Municipiului București.  

  

8.4.2.1.2 Finanțări externe-fonduri europene 

8.4.2.1.2.1 Proiectul Youth in Europe/ Tineri în Europa 

 

 Programul Tineri în Europa/ ”Youth in Europe” – Evidence-Based Drug Prevention, este 

un program paneuropean care se desfăşoară şi în ţara noastră începând cu data de 19 septembrie 

2007 și presupune realizarea de cercetări periodice care să stea la baza unor programe de 

prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, precum şi a altor demersuri care să răspundă 

unor nevoi concrete, rezultate în urma implementării.  

 Indicatori cantitativi realizați în 2016:  

a) organizarea Conferinţei Tineri în Europa – Un Program de Prevenire Primară,de către 

DGASMB cu sprijinul Consulatului Onorific al Islandei la București și al Primăriei Municipiului 

București. Cu acest prilej au fost comunicate rezultatele cercetării efectuate în anul 2015, către 

reprezentanții numeroaselor instituții publice, agenții și organizații neguvernamentale care 

activează în domeniul prevenirii consumului de substanță.  

          

Evenimente similare au fost organizate și în orașele Timișoara și Baia Mare.  

b) organizarea în data de 22 septembrie 2016, la Palatul Parlamentului, a conferinței „YOUTH IN 

EUROPE - Evidence Based Primary Prevention. 10th Anniversary Conference” ➡ participanți: 

Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) din Islanda, Consulatul Onorific al 

Islandei la București, Parlamentul României, 

reprezentanți ai diver:selor instituții și 

organizații implicate în activitatea de prevenire a 

consumului de droguri din țări precum Islanda, 
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Suedia, Estonia, Lituania, Bulgaria, SUA, Republica Moldova și, desigur, România.  

          

 

De asemenea, tot în anul 2016, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Youth in 

Europe - A Drug Prevention Programme, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti a participat la designul chestionarului care urmează a fi aplicat din nou în cadrul întregii 

rețele europene a orașelor în care se implementează programul. Chestionarul cuprinde 

aproximativ 80 de întrebări cu privire la mediul şi bunăstarea copiilor din clasele a-X-a ale 

liceelor din municipiul Bucureşti, accentul fiind plasat pe influenţele din mediul social al copiilor, 

în vederea realizării unor politici pertinente în domeniul prevenirii consumului de droguri. 

c) semnarea acordurilor de parteneriat/colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, cu 82 de licee și colegii în care s-a aplicat chestionarul și  transmiterea scrisorilor de 

informare pentru părinți.  

           

d) 07-25 noiembrie 2016 (stabilită de comun acord cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București) - aplicarea chestionarelor în școli pe un eșantion final de 2949 elevi, provenind din 107 

de clase de liceu selectate aleatoriu.  

e) au fost colectate chestionarele, atât din București, cât și din Baia Mare și Chișinău, și predate 

firmei de curierat în vederea transmiterii lor către locația unde se va asigura scanarea optică și 

prelucrarea inițială a datelor.  

8.5.1.2.2 Proiectul CENTRUL ZEBRA ZOU –serviciu incluziv de îngrijire și educație 

timpurie 
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 Proiectul urmărește promovarea egalității de gen și îmbunătățirea echilibrului între viața 

profesională și viața personală prin creșterea numărului de servicii de educare și îngrijire pentru 

copiii cu vârsta cuprinsă intre 0-3 ani din Municipiul București și derularea unei campanii locale 

privind egalitatea de gen. 

 În cadrul proiectului se va înființa un nou serviciu de educare și îngrijire numit Centrul 

Zebra Zou, pentru 27 copii din care 10 copii vor fi din familii de etnie romă, cu vârsta cuprinsă 

între 0-3 ani. Acest  serviciu incluziv de ingrijire si educație timpurie va funcționa în cartierul 

Floreasca din municipiul București. 

 Partenerii proiectului sunt Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 

și SOS Satele Copiilor România.  

Perioada de implementare este 2015-2017. 

8.4.2.2 Serviciul pentru Relaţia cu Societatea Civilă şi Alţi Actori  Sociali 

 Serviciul pentru relaţia cu societatea civilă şi alţi actori  sociali a primit, analizat şi 

centralizat cererile pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale partidelor, 

cabinetelor parlamentare, sindicatelor, ONG-urilor, cabinetelor medicale sau conexe actului 

medical şi ale instituţiilor publice cărora legislaţia în vigoare le conferă acest drept,  a făcut 

propuneri de soluţionare, în baza criteriilor de prioritate stabilite, către Comisia de analiză a 

dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie constituită la nivelul Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 

Indicatori cantitativi realizați în 2016:  

- 345 de lucrări înregistrate din care: 

- 5 lucrări pe Legea 544/2001; 

- 60 lucrări pe Legea 341/2004 (18 pentru Comisie, 27 incomplete și 15 cu solicitări puncte de 

vedere/ informații alte instituții/ reveniri/ completări); 

- 31 lucrări pe O.G. 26/ 2000 (8 Comisie și 23 incomplete); 

- 16 lucrări pe Legea 14/ 2003 (5 Comisie și 6 incomplete) ; 

- 5 proiecte;  

- 93 protocoale  de parteneriat (10 ONG-uri, 82 licee/ colegii și 1 alte instituții ale statului); 

- 97 solicitări, răspunsuri, invitaţii, organizare/ participare) evenimente (82 Tineri în Europa și 17 

organizare/participare evenimente);  

- 53 dosarelor pentru plata taxei de înhumare; 
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Asigurarea relaţionării cu ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice, alţi actori sociali, 

beneficiari ai Legii 341/2004, aparținători/ urmași ai beneficiarilor HCGMB nr. 125/2011: 

- consiliere în vederea întocmirii a 137 dosare pentru obținere de spații; 

- cu reprezentanții ONG –urilor, în vederea identificării intereselor/ activităților comune cu 

DGASMB, pentru încheierea de parteneriate – 21; 

- întâlniri cu persoane fizice care doresc colaborare/ parteneriat cu DGASMB (parteneriat public- 

privat/ donații) – 8; 

- solicitări din partea altor instituții/ ONG-uri – 45. 

 

8.5 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB, structură 

administrativă înființată în anul 2009 de către Primăria Municipiului București, asigură 

organizarea, coordonarea și funcționarea activității medicale în cadrul a 19 spitale cu specialități 

medicale complexe și coordonează rețeaua de cabinete medicale din unitățile de învățământ. 

 Obiectivele majore de activitate ale instituției sunt: 

 Creșterea accesului cetățeanului la serviciile de sănătate; 

 Optimizarea și eficientizarea actului medical; 

 Gestionarea judicioasă și utilizarea rațională a resurselor materiale, financiare și umane din 

cele 19 spitale; 

 Creșterea calității și complexității serviciilor medicale; 

 Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea nivelului și siguranței actului medical; 

 Realizarea unui sistem de asistență medicală modern și eficient, care să răspundă nevoilor 

medicale ale cetățenilor; 

 Dezvoltarea și promovarea serviciilor de prevenție în sănătate; 

 Armonizarea cu sistemele de sănătate din statele dezvoltate; 

 Colaborarea și conlucrarea cu instituțiile publice, centrale și locale în realizarea și 

implementarea programelor naționale de sănătate pe teritoriul municipiului București; 

 Asigurarea modernizării și dezvoltării unităților spitaliere aflate în subordine. 

Instituția funcționează cu următoarea structură organizatorică: 

8.5.1 Direcția Medicală 

8.5.1.1. Serviciul Management Spitale 

        În conformitate cu Legea nr. 215 / 2001, Legea administrației publice locale,   Serviciul 

Management Spitale a întocmit un raport de activitate, aferent anului  2016, detaliat astfel: 

- am analizat și răspuns solicitărilor spitalelor aflate în administrare; 
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- am asigurat soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare 

din administrare; 

- am analizat nevoile de servicii medicale ale populației și propunem modificarea structurii 

organizatorice a unităților sanitare aflate în administrare; 

- am participat, ca reprezentanți din partea ASSMB, la organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante în unitățile sanitare aflate în administrare. 

 

8.5.1.2. Compartimentul Medicină Școlară și Socială 

      În exercitarea atribuțiilor conferite de art. 14 pct.2 din Anexa nr. 35b la HCGMB nr. 

136/29.08.2013 Compartimentul Medicină Școlară și Socială a îndeplinit următoarele activități :   

- Centralizarea referatelor de necesitate primite de la medicii coordonatori de medicină 

generală și stomatologie în conformitate cu Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 

5298/1668/07.09.2011, în vederea dotării cabinetelor medicale cu instrumentar medical, 

obiecte de inventar, materiale sanitare, materiale stomatologice, aparatură medicală 

- Întocmirea situațiilor privind dotarea cu unituri dentare a cabinetelor de medicină dentară 

școlară 

- Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la asigurarea asistenței medicale în 

cabinetele medicale școlare 

- Colaborarea cu Direcția Administrativ, în privința organizării și desfașurării în perioada 20 

iunie – 31 august 2016 a activității privind amplasarea corturilor de prim ajutor, pentru 

prevenirea și combaterea efectelor caniculei la nivelul Municipiului București. Au fost 

amenajate 20 de corturi, asistența medicală fiind asigurată de personal medical specializat 

- Informarea personalului medical din cabinetele medicale în legatură cu privire la  

necesitatea reemiterii adeverințelor de vaccinare cu toate vaccinările efectuate în școală, 

inclusiv cu vaccinarea ROR, înmânarea acestora către elevi și informarea privind 

obligativitatea transmiterii către medicii de familie până în data de 03.01.2017 

- Centralizarea și transmiterea datelor solicitate de către Corpul de Control al Primului 

Ministru  

 

8.5.2 Direcția Economică 

8.5.2.1 Serviciul Buget / Contabilitate 

 Serviciul Buget / Contabilitate a detaliat activităţile desfăşurate în anul 2016 după cum 

urmează :  
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 În ianuarie 2016 s-au solicitat tuturor spitalelor de sub autoritatea Administraţiei Publice 

Locale a Municipiului Bucureşti propunerile pentru proiectul de buget pe anul 2016 ; 

 Am procedat la verificarea şi corectarea eventualelor erori în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al spitalelor, precum şi la centralizarea bugetelor şi transmiterea acestora către 

Direcţia Buget din cadrul PMB; 

 Pe baza documentaţiei primite de la compartimentele  ASSMB s-a întocmit şi bugetul 

ASSMB ce include şi cheltuielile aferente cabinetelor şcolare aflate în subordine; 

 La solicitarea PMB, cu privire la diminuarea plafonului alocat din bugetul local pe anul 

2016 pentru cele 19 instituţii spitalicești, precum şi pentru ASSMB, a fost necesar să 

modificăm bugetele de  mai multe ori; 

 În data de 29.02.2016 bugetele de venituri şi cheltuieli au fost aprobate de către CGMB 

prin hotărârea nr. 32; 

 După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în sedinţa CGMB, am procedat la 

redactarea bugetelor şi a listelor de investiţii, înaintându-le către PMB, pentru a fi 

semnate de către Ordonatorul Principal de Credite; 

 Un număr de 7 spitale au primit finanţare din bugetul Ministerului Sănătății pentru 

aparatura medicală în sumă de 37.007 mii lei, reprezentând 90% din valoarea totală, 

urmând ca din bugetul local, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sanatăţii, republicată, sa fie cofinanţată cu 10%; 

 Spitalul Obregia a primit finanțare în proporţie de 95% din bugetul Ministerului 

Sănătăţii pentru obiectivul de investiţii “RK Secţiile neurologie pediatrică I + 

Neurologie pediatrică II + Secţia XI“, însă denumirea obiectivului nu a fost corectă, 

urmând să se facă demersurile necesare în vederea corecţiei  denumirii; 

 Pe parcursul anului s-au efectuat nenumărate virări de credite în bugetele spitalelor, 

conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 49, alin. 5; 

 S-au realizat în cursul anului 2016 nenumărate modificări în bugetele şi listele de 

investiţii ale spitalelor, precum şi în bugetul ASSMB; 

 În fiecare lună s-a efectuat finanţarea cheltuielilor curente şi de capital din bugetul local 

în conformitate cu prevederile bugetare aprobate şi a solicitărilor spitalelor; 

 În baza documentaţiei transmise de cele 7 spitale finanţate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii s-au întocmit cereri de finanţare ce au fost transmise catre DSPMB, ulterior 

fiind decontate şi achitate de spital; 



424 

 

 În fiecare lună s-a solicitat spitalelor necesarul de alocaţii bugetare pentru decontarea 

cheltuielilor aferente lunii urmatoare, urmând ca PMB să facă deschiderea de credite; 

 În urma adreselor primite cu destinaţia “compartiment buget“, am procedat la efectuarea 

tuturor situaţiilor solicitate; 

 La propunerea directorului economic am efectuat şi alte sarcini pentru buna funcţionare 

a instituţiei. 

 

8.5.2.2 Compartimentul Financiar 

 Activitatea acestui compartiment este operativă, având în vedere faptul că instituția este 

finanțată prin statut integral de la bugetul local, prin urmare nu există venituri proprii care să 

fundamenteze creșterea eficienței instituției prin atragerea unor astfel de surse. 

1. În anul 2016, din punct de vedere al execuției bugetare, s-a implementat programul 

național de raportare a angajamentelor bugetare FOREXEBUG, legiferat prin OUG 

nr.88/2013 și aplicat prin calendarul implementat conform OMFP nr.563/2016. Astfel, 

ASSMB  a aderat la acest program la data de 18.05.2016. Acest mecanism este hotărâtor 

pentru buna desfășurare a plăților întrucât fiecare ordin de plată trebuie să conțină un cod 

unic generat de acest program, cod de angajament ce este generat automat, pentru care 

trebuie îndeplinite anumite proceduri standard ale sistemului. Menționez că printre aceste 

criterii se enumeră: 

 existența unui certificat digital calificat pentru a putea accesa acest program, cât și 

pentru a semna electronic documente, fapt pentru care s-au luat toate măsurile 

pentru a asigura buna funcționare a acestor semnături, inclusiv în condițiile în care 

s-au întâmplinat probleme de ordin tehnic și nu există în cadrul ASSMB nicio 

persoană angajată la Compartimentul IT; 

 depunerea bugetului în sistem ceea ce presupune completarea și validarea unui PDF 

prestabilit de Ministerul de Finanțe; 

 efectuarea unor angajamente în sistem, care în anul 2016 au fost înregistrate la 

nivelul facturilor pentru a nu întâmpina probleme în buna desfășurare a plăților, 

urmând ca din anul 2017 angajamentele să fie înregistrate la nivel de angajament 

legal din sistemul ALOP al ASSMB. 

2. Desfășurarea plăților în cadrul ASSMB s-a făcut pe baza OMFP nr. 1792/2002 actualizat 

cu referire la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
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cheltuielilor instituțiilor publice, cu respectarea specimenelor de semătură desemnate de 

ordonatorul de credite pentru fiecare compartiment de specialitate.  

3. Plățile prin numerar s-au desfășurat respectând aceleași criterii de evaluare precum cele 

enumerate mai sus, numerarul fiind evidențiat atât pe alineate bugetare, cât și pe 

angajamente FOREXEBUG. În acest moment exisă însă restricții în ceea ce privește 

ridicarea de numerar și efectuarea de plăți în aceeași zi, pe motiv că persoana 

responsabilă cu întocmirea ordinelor de plată are calitatea de casier și nu poate semna 

ridicarea numerarului și ordinele de plată simultan, în aceeași zi. 

4. Raportările financiare lunare se predau către Primăria Municipiului București conform 

termenelor stabilite de aceasta, cu excepția lunii decembrie, atunci când există reglaje ce 

se pot efectua și după data de 31 decembrie, reglementate prin ordin de ministru al 

finanțelor. Exactitatea raportărilor pe partea de venituri și plăți poate fi verificată pe baza 

extraselor de trezorerie puse la dispoziție de Primăria Municipiului București. De 

asemenea, evidența operativă a celor 10 anexe lunare este asigurată de anexele situate 

într-o bază de date gestionată on-line de View Company. Spitalele operează datele din 

anexe conform propriei situații, urmând ca acest compartiment să verifice corelațiile 

datelor, corectitudinea acestora, să semnaleze eventualele erori acolo unde este cazul, să 

blocheze anexele și să raporteze centralizat Primăriei fiecare din cele 10 anexe. 

5. Se întocmește lunar contul de execuție, decontul și necesarul de finanțare a cabinetelor 

școlare ce se finanțează din sursa bugetului de stat. Aceste lucrări se întocmesc în 

colaborare cu persoanele desemnate să se ocupe de salarizare, care efectuează la rândul 

lor centralizatorul lunar de cheltuieli de personal ce se finanțeză de către DSPMB. De 

asemenea, este necesară colaborarea unei persoane de specialitate medicală, pentru a 

certifica și aviza  medicamentele ce se decontează de la bugetul de stat prin DSPMB. 

Datorită faptului că nu am avut acest sprijin în anul 2016, ASSMB nu a cerut spre 

decontare medicamente de la DSPMB, iar Compartimentul Financiar nu își poate asuma 

răspunderea pentru partea medicală a raportărilor. De asemenea, este necesară susținerea 

unei persoane desemnate de la Medicină Școlară, întrucât există posibilitatea decontării și 

a altor materiale de la bugetul de stat. 

 

8.5.3  Direcția Administrativ 

8.5.3.1. Compartimentul Administrativ 

Pe parcursul anului 2016 Compartimentul Administrativ și-a canalizat resursele pentru 

atingerea următoarelor ținte:  
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 Realizarea racordării la utilități a instalațiilor și amenajarea exterioară a ambulatoriului 

integrat al Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”; 

În urma modificărilor elementelor de arhitectură și instalații a imobilului au rezultat noi 

capacități energetice, capacități necesare funcționării corecte a instalațiilor.Au fost realizate 

racorduri la utilități a instalațiilor pentru: instalații electrice, instalații gaze naturale, instalații 

alimentare apă potabilă, instalații canalizare menajeră. Pentru realizarea împrejmuirii imobilului a 

fost executat un gard din plasă bordurată, montată pe stâlpi din țeavă, cu soclu din beton, 

iluminatul exterior fiind asigurat cu corpuri de tip proiector. 

 Realizarea sălii de operație de la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. 

Dr. Dan Theodorescu” 

 Continuarea investițiilor la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC 

Osteoarticular ”Foișor” 

 Continuarea investițiilor la Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” 

 Realizarea instalației de canalizare la Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” 

8.5.3.2. Serviciul Urmărire Contracte 

 Detaliem activitățile desfășurate în anul 2016 de către Serviciul Urmărire Contracte: 

 a urmărit modul de îndeplinire al condiţiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi 

a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuţie 

a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie şi a informat, periodic şi detaliat şi a transmis în 

timp util, Directorului direcţiei, rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectat toate 

dispoziţiile legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanţi şi a 

participat la recepţia obiectivelor de investiţii și reparații a lucrărilor și serviciilor; 

 a verificat pe teren şi a urmărit realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, a verificat şi a 

vizat situaţiile de lucrări, borderoul acestora, a urmărit în teren execuţia lucrărilor și 

parcursul desfăşurării investiţiei; 

 a participat la predarea amplasamentelor şi a urmărit respectarea termenului de începere şi 

terminare a lucrărilor, a făcut recepţiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori, 

constructori, executanţi ; 

 a urmărit comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie, prezentând note 

de constatare şi a dispus efectuarea remedierilor de către executant, constructor, prestator;  

 a colaborat cu Serviciul Achiziţii Publice, Serviciul Patrimoniu şi Biroul Administrativ, 

precum şi cu compartimentele din cadrul Direcţiei Economice în vederea întocmirii listelor 

anuale pentru lucrările de investiţii; 
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 a colaborat cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serviciilor 

prestate, a bunurilor furnizate, a urmărit respectarea standardelor, normelor de calitate 

specifice, a urmărit finanţarea şi decontarea acestora; 

 a vizat rapoarte de activitate ale serviciilor de consultanță și expertiză extrajudiciară pentru 

lucrările de investiții aflate în desfășurare; 

 a  făcut parte din comisiile de achiziții de lucrări și servicii; 

8.5.3.3. Serviciul Achiziții 

Detaliem activitățile desfășurate în anul 2016 la Serviciul Achiziții: 

- a elaborat şi a actualizat, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale 

autorităţii contractante programul anual al achiziţiilor publice;   

- a asigurat respectarea tuturor regulilor referitoare la publicitate, comunicare, solicitare, 

informare, notificare şi alte asemenea, prevazute in legislaţia in vigoare; a  întocmit şi transms 

documentaţiile de atribuire, corespondenta privind solicitările de clarificare, procele-verbale, 

rapoartele, punctele de vedere referitoare la contestaţii, comunicări şi alte asemenea; 

- a întreprins demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital 

- a realizat toate achiziţiile directe conform referatelor de necesitate transmise de 

compartimentele din cadrul ASSMB;   

- a întocmit toate documentele justificative privind alegerea procedurii inclusiv pentru 

cumpărările directe; 

- a întocmit actele adiţionale privind prelungirea perioadei, precum şi pentru modificarea cotei 

TVA pentru contractele de servicii lunare; 

-a consultat Catalogul SEAP si a ales din acesta ofertele optime pentru achizitiile directe; 

- a centralizat si transmis contracte aflate in derulare catre PMB pentru a fi publicate pe site; 

- a multiplicat şi a pus la dispoziţia organelor de control (Audit PMB, Curtea de Conturi, 

Corpul de control al Primarului General şi Corpul de control al Primului Ministru) toate 

documentele solicitate din anii precedenţi, respectiv 2009-2016, inclusiv multiplicarea acestora, 

semnarea şi ştampilarea conform cu originalul; 

- a transmis punctele de vedere către CNSC şi ANAP insoţite de copii ale dosarului de 

achiziţie, semnate şi ştampilate conform cu originalul; 

- în luna decembrie a întocmit Strategia anuală de achiziții publice și Programul anual de 

achiziții publice pentru anul 2017. 
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8.5.4 Compartimentul Resurse Umane și Securitatea Muncii 

În exercitarea atribuțiilor conferite de art. 12, alin. 1, din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al ASSMB, aprobat prin HCGMB nr. 305/2013 Compartimentul Resurse Umane și 

Securitatea Muncii, a îndeplinit următoarele activități:   

 Înregistrarea în Registrul de intrări/ieșiri al ASSMB a unui număr de peste 5000 de adrese 

și comunicarea acestora către structurile interne de specialitate, conform competențelor, în 

vederea soluționării ; 

 Organizarea și desfășurarea concursului pentru 10 posturi vacante din cadrul ASSMB; 

 Încheierea a 6 contracte individuale de muncă pentru noii salariați și întocmirea fișelor de 

post aferente contractelor de muncă; 

 Întocmirea deciziilor de încadrare pentru 6 persoane care au fost admise la concursul 

organizat pentru posturile vacante; 

 Comunicarea deciziilor emise de directorul general în exercitarea atribuțiilor către salariații 

ASSMB; 

 Organizarea și desfășurarea concursului pentru 47 posturi vacante din cadrul Cabinetelor 

Medicale Școlare; 

 Încheierea a 30 contracte individuale de muncă pentru noii salariați și întocmirea fișelor de 

post aferente contractelor de muncă; 

 Întocmirea deciziilor de încadrare pentru 30 persoane care au fost admise la concursul 

organizat pentru posturile vacante; 

 Completarea, înregistrarea și transmiterea în Registrul general de evidență a salariaților 

(REVISAL), înființat de ASSMB în calitate de angajator, a tuturor modificărilor apărute;  

 Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului 

de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii; 

 Gestionarea fişelor de post pentru personalul ASSMB; 

 Întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaţilor din 

subordine pentru anul 2015; 

 Întocmirea deciziilor și a actelor adiționale pentru modificarea gradației și a clasei de 

salarizare conform vechimilor; 

 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul propriu conform Legii 250/2016; 

 Eliberarea la cerere a adeverinţelor privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, 

privind drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime); 
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 Eliberarea la cerere a adeverinţelor privind calitatea de salariat, pentru medicul de familie, 

spital, casa de pensii, bancă, înscrierea/ reînscrierea copilului la gradiniță / școală, avizarea 

certificatelor de liberă practică, autorizare cabinete medicale, etc; 

 Înștiințarea medicului de medicina muncii, DSP și ITM, cu privire la starea de graviditate a 

unor angajate din ASSMB; 

 Întocmirea Planului anual de formare profesională; 

 Întocmirea statelor de plată pentru ASSMB și rețeaua școlară pentru lunile decembrie 2015 

- noiembrie 2016; 

 Întocmirea statelor de funcții pentru ASSMB și rețeaua școlară pentru lunile decembrie 

2015 - noiembrie 2016; 

 Întocmirea propunerilor privind bugetul de cheltuieli de personal pentru ASSMB și 

Rețeaua școlară în anul 2016; 

 Întocmirea lunară a estimărilor privind cheltuielile de personal, pe surse de finanțare, în 

vederea solicitării fondurilor necesare acordării drepturilor salariale de la DSP și PMB; 

 Întocmirea unui număr de 15 dosare de pensie pentru salariații care au întrunit condițiile de 

vârstă și vechime în muncă; 

 Verificarea termenului de valabilitate a certificatelor de membru și a asigurărilor de 

malpraxis; 

 Centralizarea certificatelor de membru și asigurărilor de malpraxis; 

 Întocmirea rapoartelor / situațiilor solicitate de organele de control din cadrul PMB, Curtea 

de Conturi a României și de Corpul de Control al Primului Ministru; 

 Întocmirea dosarului pentru ITM privind evenimentul care a avut loc în data de 

07.12.2016, respectiv accidentul de traseu al doamnei asistente Costea Magdalena - din 

cadrul Cabinetelor Medicale Școlare Sector 1; 

 Întocmirea lunară a dosarului pentru recuperarea concediilor medicale de la FNUASS 

plătite de ASSMB; 

 

8.5.5 Serviciul Juridic 

I. Activitatea de reprezentare 

 În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 pe rolul instanţelor de judecată au fost 35 de cauze 

din care: Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Curtea de Apel, Tribunalul București Secția VIII-A 

Conflicte de muncă și Secția a III-A Civilă, Judecătorie , Parchet , Consiliu de Soluționare a 

Contestațiilor etc. 
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  În anul 2016 au fost constituite 11 dosare noi, din care în 10 dosare avem calitatea de  

pârâți iar într-un dosar suntem contestatori. 

 Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri. 

 Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale 

instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea 

legalităţii. 

 În îndeplinirea sarcinilor/atribuţiilor de serviciu, SERVICIUL JURIDIC a colaborat cu 

toate compartimentele din cadrul ASSMB și din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti și cu 

orice alte servicii/ instituţii/ agenţii, care deţin acte sau informaţii necesare desfăşurării activităţii 

specifice.  

 Pe rolul instanţelor de judecată în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, a fost un număr de 20 

litigii având drept obiect acțiune în constatare-litigii de muncă.  

 Aceste litigii sunt provocate de salariații din cadrul compartimentului medicina școlară  

nemulţumiţi de salariile stabilite conform prevederilor legale şi care formulează plângeri împotriva 

acestor decizii. 

 În calitate de pârâtă, ASSMB prin Serviciul Juridic a formulat apărări scrise în toate 

procesele-întâmpinări, note scrise- prin care a solicitat să fie avută în vedere buna respectare a 

prevederilor legale în materia salarizării bugetare, în toate aceste cazuri instanţa de judecată 

împărtăşind punctul de vedere susţinut de ASSMB. 

 Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele având ca 

obiect litigii de muncă. La aceste litigii se adaugă acţiuni în constatare, litigii de muncă-drepturi 

bănești și sancționare disciplinară, acțiunea în regres și deschiderea moștenirii, plângere împotriva 

deciziilor CNSC, revizuire, somații de plată, pretenții rezultând din contracte comerciale, 

informații către Parchete. 

 În cursul anului 2016, au fost preluate un numar de 22 dosare din perioada anului 2015, la 

care s-au adaugat un numar de 12 dosare noi, constituite în perioada anului 2016. 

Dosare civile aflate pe rolul instanțelor de judecată în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 : 

-Acțiuni în constatare-drepturi bănești= 6 Dosare 

-Acțiune în pretenții din contracte de închiriere=2 Dosare 

-Acțiune în pretenții din contracte comerciale= 1 Dosar 

-Plângere împotriva decizie CNSC=5 Dosare 

-Litigii de muncă-drepturi bănești= 12 Dosare 

-Litigii de muncă-anulare decizie de sancționare= 1 Dosar 

-Somație de plată=4 Dosare 
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-Revizuire sentință penală =1 Dosar 

-Despăgubiri daune morale=1 Dosar  

-Acțiunea în regres= 1 Dosar 

-Contestație proces-verbal= 1 Dosar 

-Validare poprire RADET= 1 Dosar 

 S-a urmărit asigurarea reprezentării instituţiei în toate litigiile existente. În medie, lunar au 

existat între 3 şi 5 dosare la diferite instanţe. 

 Precizăm că în anul 2016, un număr de aproximativ 20 de dosare au fost soluţionate 

definitiv de către instanţele de judecată în favoarea ASSMB,  instanţele de judecată dispunând în 

principal respingerea acțiunilor ca neîntemeiate, sentințe menținute de Curtea de Apel București. 

 Singurul dosar soluționat nefavorabil este cel cu Enel Energie Muntenia S.A. în procedura 

somației de plată, cererea de anulare a somației de plată  formulată de către ASSMB, fiind 

respinsă de către Judecătoria sector 4. 

II Activitate de avizare 

- au fost avizate pentru legalitate mai mult de 50 contracte de achiziții, de prestări servicii, 

de muncă sau de furnizare; 

- au fost avizate pentru legalitate mai mult de 390 de decizii ale directorului general; 

- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru 

consiliere juridică si verificare din punctul de vedere al legalităţii în număr de 30 adrese interne; 

- a fost rezolvată corespondenţa cu spitalele din rețeaua ASSMB  în număr de 50 de adrese 

externe prin care ne solicită diverse informaţii şi puncte de vedere; 

- a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii în număr de 35 de adrese externe şi mai mult de 

10 cetăţeni s-au prezentat în cadrul programului de audienţe pentru a cere informaţii şi a formula 

sesizări; 

- de asemenea, au fost rezolvare un număr de 10 petiții pe diverse teme, depuse de cetăţenii 

Municipiului București și jud. Ilfov. 

III. Activitate de avizare juridică a referatelor 

- au fost avizate din punct de vedere legal 20 referate de achiziții bunuri și prestării servicii; 

IV. Consiliere şi verificare juridică a documentelor 

 Serviciul Juridic a fost solicitat să clarifice diverse neclarităţi ridicate de celelalte 

compartimente ale ASSMB (Direcţia Economică, Managementul Spitalelor, Direcţia 

Administrativă, Direcţia Patrimoniu,  Control Financiar Preventiv Propriu etc.) fiind din acest 

punct de vedere un centralizator al problemelor existente. 
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CAPITOLUL 9 

POLITICA PRIVIND ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA  CETĂŢEANULUI 

 

În prezent, suntem martori ai unor procese socio-ecomomice şi culturale care modifică 

permanent societatea şi cresc presiunea asupra sistemului de ordine publică, prin dezvoltarea unor 

noi nevoi de securitate și de perspective strategice sau prin reconfigurarea instituţiilor sociale.  

Toate acestea au determinat o modificare a perspectivelor strategice în domeniul asigurării ordinii 

şi liniştii publice, care să ofere o imagine de integrare şi focalizare a acţiunilor pentru toate 

instituţiile ce furnizează servicii de securitate publică. 

 

9.1 Direcţia Generală de Poliţie şi Control  

9.1.1 Imagine şi comunicare 

 

Ce înseamnă municipiul Bucureşti pentru D.G.P.L.C.M.B.?  

 
 

- Cel mai important centru politic, administrativ și economic al țării 
- Suprafata de 228 km2 
- Peste 1.900.000 locuitori stabili 
- Peste 1.000.000 persoane în transit zilnic 
- 5430 strazi, din care 350 mari bulevarde și artere principale în administrarea    directă a 

Primăriei Municipiului București și deci, în responsabilitatea D.G.P.L.C.M.B. 
- Peste 1.500.000 autoturisme înmatriculate sau în tranzit. 

 

Cele trei structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a 
Municipiului Bucureşti sunt încadrate, în prezent, astfel:  
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TOTAL                           = 468 angajaţi : 
- Direcţia  Siguranţă şi Ordine Publică   - 293 
- Direcția Logistică, Organizare și Mobilizare  -   35 
- Direcţia  Control      -   88  

- Aparat functional      -   52 

 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2016, 293 poliţişti locali din cadrul Direcției de 

Siguranță și Ordine Publică au executat 4.043 misiuni suplimentare temporare ordonate (mare 

parte dintre acestea desfăşurate pe perioade lungi de timp), la care se adaugă misiunile 

permanente de patrulare ordine publică, fluidizare circulaţie rutieră, paza obiectivelor din 

responsabilitate și de însoțire a personalului P.M.B.  

Menționăm că numărul misiunilor suplimentare temporare a crescut în anul 2016 de 

aproximativ 2,5 ori în timp ce numărul persoanelor încadrate a rămas relativ constant. În această 

situaţie, pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor, a fost necesar un efort uman şi logistic 

deosebit, prin efectuarea de ore suplimentare care potrivit legii sunt sistate la plată, acordându-se 

timp liber corespunzător. Aceste aspecte au generat rutinare și surmenaj în rândul personalului 

care au fost depășite numai prin dăruire individuală. 

 Promovarea imaginii Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București a fost, în 2016, una din prioritățile Serviciului Imagine și Comunicare . Activitatea 

acestui serviciu s-a concretizat în apariția, în mass-media, a aproximativ 500 de titluri de presă 

– reportaje, știri, informări – în urma cărora imaginea Poliției Locale a Municipiului București a 

devenit reprezentativă la nivel național. Capitalul de imagine, consolidat de-a lungul celor șase 

ani de activitate a S.I.C., de care s-a bucurat Poliția Locala a Municipiului București în rândul 

sutelor de mii de consumatori media s-a răsfrânt, implicit, și asupra Primăriei Capitalei.  

  

Strategia acestei activități s-a bazat pe comunicarea directă  cu jurnaliștii din presă scrisă și 

audiovizuală iar crearea unei strategii proprii în vederea conceperii materialelor de presă – ca  

modalitate de promovare a imaginii D.G.P.L.C.M.B. - a transformat instituția Poliției Locale 

București într-o prezență normală în media.  

Totodată, în 2016, Serviciul Imagine și Comunicare a transmis mass-media peste 30 de 

comunicate și informări de presă despre activitatea Poliției Locale București. 

 

 În 2016, Serviciul Imagine Comunicare a elaborat și derulat și acțiuni proprii de 

promovare a imaginii instituției.  Astfel, în luna iunie, cu ocazia Zilei Poliției Locale, s-a 

organizat, în premieră, un eveniment care a presupus vizitarea Dispeceratului Operativ Integrat 
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cât și a sediului P.L.M.B. Totodată, pe platoul din fața sediului central,  au fost  prezentate 

autovehiculele speciale ale P.L.M.B. – autoutilitare de intervenție, autoturisme prevăzute cu 

camere de luat vederi si transmisie a informațiilor în timp real, motociclete BMW, mototriciclul 

"Can-am" sau bicicletele cu autoechilibru. La eveniment au mai participat, în parcul Izvor, și o 

parte din efectivele Patrulelor Călare și Canine ale Municipiului București care îi sprijină pe 

agenții Poliției Locale a Capitalei în misiuni de menținere a ordinii publice.  

 

 

 

 

 

         Ziua Internațională a Copilului a fost un alt eveniment organizat și coordonat de S.I.C. în 

Parcul Izvor, la care au participat mii de bucureșteni și care a generat interes din partea mass-

media. 
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 S-a continuat să se aducă un important capital de imagine și prin dezvoltarea comunicării 

prin intermediul spațiului virtual.  

 

 

 

 

9.1.2  Relaţia cu cetăţenii 

Întreaga activitate a instituției se circumscrie cetățeanului, nevoilor sale, asigurării 

integrității fizice și patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rand creierii și menținerii unui climat 

de normalitate civică. Pentru aceasta cetățenii beneficiază de un număr de telefon, 021/9752, cu 

legătură directă la Serviciul Dispecerat al D.G.P.L.C.M.B. unde pot face sugestii sau sesizări, pe 

domeniile de competență. 

 Foarte important pentru relația cu cetățenii îl constituie contactul direct.Este cazul 

acțiunilor prilejuite de sărbătorile de primăvară, de ziua porților deschise cu prilejul Zilei 

Copilului, activitățile legate de sistemul educational Scoala Altfel, de intervenție în situațiile 

limită de vreme nefavorabilă sau de implicare socială nemijlocită. 
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9.1.3 Sesizări/ Petiţii/Activitate juridică/Documente clasificate 

În anul 2016, Politia Locală a Municipiului București, prin Serviciul Registratură 

Secretariat a derulat un volum de 41.888 documente intrate și de 19.414 documente ieșite. 

Dintre acestea, 12.649 reprezintă sesizari/petitii scrise, la care s-au formulat 12.532 răspunsuri 

(99%) în termenul legal, diferența fiind în curs de soluționare la finele anului. 

 Obiectivele activității juridice în anul 2015 au fost : 
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 Eficientizarea muncii; 

 Îmbunătăţirea comunicării dintre serviciul juridic şi celelalte servicii; 

 Armonizarea activităţii interne a serviciului juridic. 

 

Volumul de lucru a cuprins: 

 

 583 de dosare de instanţă (până la 15 dec 2015); 

 460 apeluri, întâmpinări apeluri, recursuri (au vizat dosare de instanţă              

preponderent din 2014 dar şi din 2015); 

 370 adrese (DC, DSOP – SCR, SOLP - , DLOM – biroul contravenţii); 

 s-au înregistrat 3072 documente. 

 

În anul 2016, Structura de Securitate a avut ca principal obiectiv reautorizarea la secret 

de serviciu a personalului D.G.P.L.C.M.B., cât şi autorizarea personalului din afara instituţiei 

care în procesul colaborării  cu instituţia noastră poate intra în contact cu date, informaţii sau 

documente clasificate de nivel secret de serviciu.  

Al doilea obiectiv important a fost reevaluarea tichetelor de pistol şi cartuşe existente şi 

înlocuirea celor care nu mai corespund datorită modificărilor survenite în structura 

organizatorică a D.G.P.L.C.M.B. 
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9.1.4 Direcţia de Siguranţă şi Ordine Publică 

 Obiectivul prioritar al activităţii Direcţiei de Siguranţă şi Ordine Publică  din cadrul 

D.G.P.L.C.M.B., îl constituie asigurarea unui climat de siguranţă a cetățeanului, prevenirea și 

sancționarea actelor contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice. 

 Principalele direcții de acțiune sunt: 

 
- asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice în Centrul Istoric al capitalei 

- pe linia circulației pe drumurile publice, Direcția Generală de Poliție Locală a 

Municipiului București acționează, în baza unui Protocol de Colaborare cu DGPMB – 

Brigada Rutieră, asigură fluidizarea circulației în 6 intersecții importante ale capitalei și 

actionează pentru combaterea indisciplinei în trafic, în limita competențelor 

- efectivele instituției acționează zilnic sau monitorizează desfășurarea manifestărilor 

publice de interes local, național sau internațional 

- polițiștii locali asigură măsuri de ordine publică și pază la sediul Primăriei  

Municipiului București, la ședințele Consiliului General și însoțesc inspectorii 

primăriei în punerea în aplicare a H.C.G.M.B. sau a dispozițiilor Primarului General.  

 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI ÎN ANUL 2016 

ÎN CADRUL DIRECȚIEI DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ 

 
 

 

INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 
 

 

2016 

 

Sancțiuni cu amendă aplicate: 18.716 

Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate: 4.591.643 

Infracțiuni constatate: 33 

Sesizări telefonice primite de la cetățeni 2.557 

Sesizări primite prin 112 de la Poliția Capitalei 1.672 

Sesizări transmise către alte instituții 1.716 

Auto verificate 2.131 
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Persoane verificate 8.654 

Permise de conducere și certificate de înmatriculare 

verificate 
6.846 

Auto/persoane date în atenție 271 

Sesizări monitorizare video 9.679 

Sesizări monitorizare video fapte contravenționale 8.230 

Sancțiuni aplicate în urma sesizărilor video 1.935 

Acțiuni desfășurate în baza planurilor de acțiune sau de 

monitorizare evenimente: 

         - cu forțe proprii 

         - în colaborare cu instituții din cadrul P.M.B. 

         - în cooperare cu instituții din afara P.M.B. 

4.043 

 

2.555 

467 

1.021 

 

Persoane instituționalizate 
 

263 

 

 

 

9.1.4.1.1 Situaţia operativă la nivelul municipiului Bucureşti 

 
 DISPERSIA PRINCIPALELOR 5 FAPTE CONTRAVENȚIONALE DISPECERIZATE, LA 

NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 

Nr. crt. Tip incidente Număr 

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE  4941 

2 COMERT NEAUTORIZAT 2417 

3 CONTRAVENTII RUTIERE  2343 

4 CONTRAVENTII SPATII VERZI, SALUBRITATE 1172 

5 EVENIMENTE CARE POT AFECTA SIGURANŢA 

TRAFICULUI (RUTIER, NAVAL, FEROVIAR, 

AERIAN,PIETONAL)  

595 

Total 11468 

din total incidente dispecerizate: 14811 

http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=59&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=67&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=66&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=72&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=65&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=65&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=65&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
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1468
775

8280

2403

1337

548

NUMĂR TOTAL CONTRAVENȚII DISPECERIZATE

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6

 

 

 

 

  

Nr.crt. Tip incident 

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE 

2 COMERT NEAUTORIZAT 

3 CONTRAVENTII RUTIERE 

 

 

9.1.4.1.2 Activitatea de ordine şi linişte publică 

 

Activitatea specifică de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poate fi împărţită în 6 

direcii de acțiune: 

1. patrularea pe itinerariile stabilite în sectoarele administrative ale municipiului 

Bucureşti. 

2.  activitățile complexe de ordine publică în Centrul Istoric 
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3. patrularea împreună cu Patrula Călare a Municipiului Bucureşti în parcurile gestionate 

de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti  şi cu Patrula Canină pe raza Centrului 

Istoric al Capitalei și în parcuri. 

4. Participarea în colaborare cu Patrula Călare şi Patrula Canină a Municipiului Bucureşti 

şi în cooperare cu celelalte forţe ale sistemului integrat de ordine publică, la asigurarea măsurilor 

de ordine, pe timpul adunărilor publice organizate la nivelul Capitalei. 

5. monitorizarea obiectivelor din responsabilitate: Prefectura Municipiului Bucureşti, 

Administraţia Fondului Imobiliar din Splaiul Independenţei, Ferentari, str. Secuilor, str. Mihai 

Vodă, str. Berzei, muzeele Victor Babeș, Frederick, Cecilia Stork, CICC Nottara, Gheorghe 

Tăttărescu și monumentele de for public aflate în administrarea Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic; 

 6. Activitatea de soluționare a petițiilor specifice domeniului de activitate. 

Totodată, se asigură cu efective echipajele de intervenție în cazul solicitărilor prin 

telefonul de urgență 112. 

Situația operativă din anul 2016, în Centrul Istoric, prin prisma ponderii principalelor 3 

evenimente dispecerizate, de încălcare a legislației (75%), din cadrul zonelor de siguranță 

publică se prezintă astfel: 

 
 
LEGENDA 

Nr. crt. Tip incidente Număr 

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE  2527 

2 CONTRAVENTII SPATII VERZI, SALUBRITATE  745 

3 COMERT NEAUTORIZAT 739 

Total 4011 

 

http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=59&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=72&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?%2FANALIZE%2FANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01%2F01%2F2016%2000%3A00%3A00&DATA_SFARSIT=12%2F31%2F2016%2000%3A00%3A00&ID_TIP=67&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs%3AParameterLanguage=


442 

 

Activitatea patrulelor călare este primită pozitiv de către cetăţenii Capitalei, aceasta  

aducând un factor suplimentar de descurajare a faptelor infracţionale sau contravenționale. 

 

O alta structură de sprijin al activității de ordine publica, devenită deja fapt cotidian, 

factor de încredere și de imagine este Patrula Canină a Municipiului București care acționează în 

echipe mixte cu polițiștii locali de ordine publică în Centrul Istoric, parcurile din responsabilitate, 

dar și la manifestări publice.  
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9.1.4.1.3 Activitatea de circulaţie rutieră 

Activitatea Serviciului Circulație Rutieră a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivului 

general asumat: creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere. 

45%
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 O misiune devenită tradițională pentru instituția noastră s-a derulat ca urmare a 

Protocolului de Cooperare privind acordarea de sprijin în domeniul menținerii ordinii și liniștii 

publice, prevenirii și combaterii faptelor antisociale pe teritoriul admninistrativ al municipiului 

Mangalia, încheiat între Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și 

Poliția Locală a Municipiului Mangalia în perioada 14.07 – 31.08.2016. Serviciul Circulație 

Rutieră a participat cu un efectiv de 20 polițiști locali, din care 7 agenți și-au desfășurat activitatea 

specifică cu motociclete și 13 pe autospeciale. 

  

 O activitate desfășurată constant de către polițiștii locali, de la începerea lucrărilor de 

modernizare a infrastructurii rutiere în zona Piața Sudului, prin realizarea pasajului subteran pe 

direcția Calea Văcărești – Str. Nițu Vasile, respectiv din anul 2014, o constituie fluidizarea 

traficului rutier și pietonal cât și constatarea contravențiilor în vederea prevenirii abaterilor de la 

regimul circulației pe drumurile publice în perimetrul Șos. Olteniței – Șos. Berceni –  Piața 

Sudului – Str. Nițu Vasile – Calea Văcărești. 

 

9.1.4.1.4 Activitatea de intervenţie şi protecţii demnitari 

 

 Această structură a fost înfiinţată din necesitatea de a se interveni în mod cât mai rapid şi 

eficient, pentru rezolvarea problemelor operative la nivelul instituţiei. Serviciul Intervenţii iniţiază 

acţiuni operative complexe, inopinate şi rapide, activând şi ca forțe de sprijin al celorlalte servicii 

din cadrul  instituţiilor sau regiilor subordonate Primarului General sau C.G.M.B. 
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 O colaborare notabilă o reprezintă cea cu R.A.T.B. - Pe raza Municipiului Bucureşti, 

conform planurilor de acţiune iniţiate de către Serviciul Intervenţii, s-a acţionat cu pentru 

descurajarea și combaterea cerşetoriei, a comerţului ambulant neautorizat, a hoţilor din buzunare, 

precum şi la combaterea altor fapte antisociale, în stațiile R.A.T.B. și din mijloacele de transport 

în comun. 

              Totodată, în baza protocolului de colaborare încheiat în anul 2014 cu Direcţia Regională 

Vamală Bucureşti, pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse trei acțiuni, în zonele unor mari 

piețe și centre comerciale ale Municipiului București, având ca rezultat confiscarea de bunuri și 

aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 80.000 lei. 

         Faţă de faptele antisociale constatate pe tot parcursul anului, Serviciul Intervenţii a 

aplicat un număr de 2530 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de  630.700  lei . 

Succint, întreaga activitate a Serviciului Interventii, s-a reflectat astfel:  

 

1. Misiuni ordonate de către conducerea instituției - 94 de acţiuni/misiuni; 

2. Numărul misiunilor de însoţire şi protecţie a personalului P.M.B.  în timpul punerii în 

aplicare a dispozițiilor Primarului General privind desființarea de construcții ilegale - 13;  

3. Numărul misiunilor de însoţire şi protecţie a reprezentanților Direcției Juridic din 

cadrul P:M.B. și a executorului judecătoresc cu ocazia executărilor silite din imobile aparținând 

P.M.B.-19; 

4. Persoane legitimate: 2780;  

5. Persoane predate/conduse la organul de poliţie – 5; 

6. Persoane sancţionate cu avertisment contravenţional (scris/verbal) – 232;  

7. Persoane sancţionate contravenţional – 2530; 

8. Monitorizare conform protocoalelor privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice – 325   

9.Misiuni executate conform planurilor de acțiune aprobate de către conducerea 

instituției şi itinerariului de patrulare -1050; 

10. Fișe intervenție la solicitarea S.D.O.I.- 121; 

11. Au fost puse în aplicare 19 de planuri de acţiune; 

9.1.4.1.5 Activitatea de monitorizare obiective şi planificare operativă 

 

         Serviciul de Monitorizare Obiective și Planificare Operativă este specializat în paza 

bunurilor şi obiectivelor de interes local, având în competenţă obiective precum: 
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-  menținerea ordinii  şi  liniştii  publice  la  sediul  Primăriei Municipiului 

Bucureşti din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5; 

-   menţinerea ordinii şi liniştii publice și constatarea  faptelor  antisociale  

în  zona  esplanadei de la Piața Universității și  zona I de siguranță  publică  din Centrul Istoric; 

-a asigurat măsuri de  monitorizare: 

 la sediile A.F.I. din Str. Berzei, Str. Mihai Vodă nr. 11, Calea Ferentari        

nr. 72, Str. Secuilor nr. 8, Str. Baba Novac nr. 7-9; 

 la  imobilele de locuințe sociale, situate  pe: Str. Nerva  Traian nr. 8, Bl. 

M 55, sector 3, Piața Națiunile Unite nr. 8 și nr. 9, Bl. 107 și Bl. 108, sector 

5, Str. Cetatea de Baltă nr. 122, Bl. 10 și nr. 124, Bl. 11, sector 6; 

 la Baza sportivă Olteniței – Șos. Olteniței nr. 13, sector 4; 

 la Centrul de Informare – B-dul 1 Mai nr. 28, sector 6; 

 la Direcția Integrare Străini și Diversitate – Str. Bălcești nr.7, sector 3; 

 la muzeele Victor Babeș, Nottara, Gheorghe Tătărăscu, Frederic și 

Cecilia Ștorck; 

 la statuia “Aripi”, amplasată în Piața Presei Libere și statuia Carol I, 

amplasată pe Calea Victoriei; 

 la clădirea dezafectată a fostului centru comercial “Nick Center”  din 

Calea 13 Septembrie nr. 190, sector 5. 

 

9.1.4.1.6  Misiuni şi pază transport valori 

          Serviciul Misiuni Pază Transport Valori a fost înfiinţat din necesitatea asigurării siguranţei 

pazei  transporturilor de bunuri şi valori realizate de către D.G.P.L.C.M.B. pentru P.M.B., pentru 

alte instituţii locale și pentru propriile necesități. În anul 2016 s-au executat peste 831 misiuni de 

transport valori. 

În afara atribuțiilor legale zilnice s-au executat și alte misiuni temporare, astfel: 

          -participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia manifestărilor sportive și 

cultural-artistice organizate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

          -realizarea unor acţiuni de intervenţie, împreună cu reprezentanţii celorlalte instituţii 

abilitate, pentru rezolvarea unor cazuri sociale, pentru punerea în aplicare a unor hotărâri ale 

CGMB şi ale Primarului General şi pentru rezolvarea unor situaţii de fapt sesizate de către 

cetăţenii Capitalei sau reprezentanţii unor instituţii specializate; 

         -participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia şedinţelor CGMB; 

        -asigurarea măsurilor de însoţire şi protecţie pentru membri delegaţiilor care s-au aflat în 

vizită la Primarul General al Capitalei (ambasadori, primari, etc.); 
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9.1.4.1.7  Activitatea de dispecerat 

 

Serviciul Dispecerat Operativ Integrat acționează pe două direcții principale: 

- primirea sesizărilor de la cetățeni și prin SNUAU 112, coordonarea activității personalului 

propriu în activitățile din teren și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a 

Ministerului Administrației și Internelor a persoanelor și autovehiculelor; 

- monitorizarea si supravegherea video a unui număr de 288 camere amplasate în 

principalele intersecții, în zona Centrului Istoric, precum și la obiective aflate în 

administrarea Primăriei Municipiului București . 

 

 

 

 

INDICATOR 
ANUL 

2016 

-sesizări primite direct de la cetățeni 2541 

-sesizări primite prin S.N.U.A.U 112 1871 

-sesizări primite de la agenții DGPLCMB din 

teren 
692 

-sesizări din monitorizare video 9736 

TOTAL EVENIMENTE CONSEMNATE 14840 

-verificări persoane 9097 

-verificări auto 2146 
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-auto/persoane în atenție 274 

-verificări permise auto 6841 

-verificări societăți comerciale 728 

TOTAL VERIFICĂRI EFECTUATE  19086 
  

9.1.4.1.8  Activitatea de evidenţă a contravenţiilor 

 

 Acestei activități, desfășurată în cadrul Biroului Contraventii, i-a fost facilitată 

introducerea și gestionarea proceselor-verbale în cadrul Sistemului Informatic de Înregistrare, 

Administrare și Urmărire (S.I.Î.A.U). 

  

NR. 

CR

T 

INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ TOTAL 

2016 

1. Sancțiuni cu amendă aplicate: 18.716 

S.O.L.P., în baza actelor normative, după cum urmează: 4.603 

Legea 12/1990 1.990 sancțiuni 

Legea 61/1991 1.808 sancțiuni 

Legea 349/2002 53 sancțiuni 

Legea 554/2003 - 

HCGMB 120/2010 476 sancțiuni 

HCGMB 114/2004 8 sancțiuni 

HCGMB 304/2009 254 sancțiuni 

HCGMB 118/2004 13 sancțiuni 

OUG 155/2001 - 

OUG 55/2002 1 sancțiune 

S.C.R., în baza actelor normative, după cum urmează: 11.329 

OUG 195/2002 9.584 sancțiuni 

Legea 38/2003 1.005 sancțiuni 

Legea 61/1991 179 sancțiuni 

HCGMB 178/2008 13 sancțiuni 

HCGMB 116/2004 - 

HCGMB 216/2006 16 sancțiuni 

Legea 349/2002 477 sancțiuni 

Legea 448/2006 49 sancțiuni 

HCGMB 120/2010 2 sancțiuni 

HCGMB 124/2008 4 sancțiuni 
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HCGMB 114/2004 - 

S.I., în baza actelor normative, după cum urmează: 2.542 

Legea 61/1991  2.096 sancțiuni 

Legea 12/1990 251 sancțiuni 

HCGMB 118/2004 158 sancțiuni 

HCGMB 120/2010 17 sancțiuni 

HCGMB 304/2009 - 

HCGMB 124/2008 - 

Legea 349/2002 20 sancțiuni 

S.M.O.P.O., în baza actelor normative, după cum urmează: 242 

Legea 12/1990  82 sancțiuni 

Legea 61/1991 156 sancțiuni 

HCGMB 120/2010 1 sancțiune 

Legea 349/2002 2 sancțiuni 

HCGMB 304/2009 1 sancțiune 

2. Valoarea în lei a sancțiunilor aplicate: 4.591.643 

S.O.L.P. 1.585.900 

S.C.R. 2.306.543 

S.I. 636.300 

S.P.B.O. 62.900 

 

9.1.4.1.9 Cooperarea/Colaborarea cu alte instituţii 
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 Pentru modul de aducere la îndeplinire a protocoalelor de cooperare/colaborare s-a primit 

un număr de 22 scrisori de mulțumire, din partea Comandamentului Garnizoanei București, 

ARCUB, Creart, Ambasada S.U.A, Centrul de Proiecte Sportive, Administrația Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic, asociației naționale de propietari HABITAT, cetățeni etc. 

 

9.1.2 Direcţia de Control 

Sintetic, activitatea specifică de control s-a concretizat prin urmatorii indicatori de 

performanță: 

 

Nr. 

Crt. 

 

INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 

 

 

2016 

 

1 Petiții primite spre soluționare 

        - din care soluționate 
11.368 

11.293 

2 Număr controale efectuate 21.870 

3 Procese verbale de constatare și sancționare întocmite 3.083 

4 Valoarea totală în lei a amenzilor  10.535.350 

5 Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală, 

pentru nerespectarea prevederilor Legii 50/1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții (fără 

autorizație de construire) 

407 

6 Dispoziții ale Primarului General emise în vederea 

desființării construcțiilor illegal executate conform Legii 

50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții (fără autorizație de construire) 

183 

7 Construcții ilegale desființate pe domeniul public al 

Municipiului București din care: 

             - construcții 

             - structuri publicitare 

             - bannere 

953 

 

284 

23 

646 

8 Spațiul verde redat prin acțiunile de desființare in Municipiul 

București 
4.400mp 

9 Dezafectare cabluri Netcity 439 

10 Autorizatii taxi retinute 130 

11 Autorizatii taxi suspendate 1 

12 Autorizatii taxi retrase 58 

13 Elemente de blocare ridicate în cooperare cu Brigada Rutieră 244 

14 Verificarea respectării Legii 51/2006 pentru agenții 

economici privind încheierea de contracte de furnizare 
184 
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energie termică de către RADET 
 

9.1.2.1 Serviciul Control Lucrări Edilitare şi Afișaj Stradal 

 

Lucrări soluționate –  2.074 

Controale efectuate – 5.255 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 230 

Cuantumul amenzilor aplicate – 448.000 lei 

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 71 

 
  

 

 

  Ca urmare a protocolului încheiat între Primăria Municipiului București și Brigada de 

Poliție Rutieră a municipiului București au fost efectuate controale comune având drept obiectiv 

dezafectarea dispozitivelor de menținere libere a locurilor de parcare în urma cărora au fost 

ridicate 244 elemente de blocare, 2  indicatoare rutiere și 646 bannere, amplasate ilegal pe 

domeniul public. 

 

9.1.2.2. Serviciul Control Disciplina în Construcții 

Lucrări soluționate – 3388  

Controale efectuate – 2440 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 124 

Cuantumul amenzilor aplicate – 350.400 lei 

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 292.  Au fost elaborate 31 proiecte 

de Dispoziții ale Primarului General. 
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9.1.2.3 Serviciul Desființări Construcții Ilegale 

 

 
  

 Lucrări soluționate – 1.031 

 Controale efectuate – 1.089 

 Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 15 

 Cuantumul amenzilor aplicate – 24.000 lei 

 Au fost elaborate 133 de proiecte de Dispoziții ale Primarului General.  

 Au fost desființate 246 construcții ilegal executate.  

 Au fost organizate 10 acțiuni de evacuare a persoanelor ce ocupau abuziv imobile, în baza 

Dispozițiilor Primarului General al Municipiului București și în urma controlului comun cu 

reprezentanții Administrației Fondului Imobiliar.  

 În urma acțiunilor de desființare construcții ilegal executate în parcurile din municipiul 

București a fost redată spațiului verde o suprafață de aproximativ 4.400 mp. 
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9.1.2.4 Serviciul Control Transporturi şi Utilități Publice 

 

Lucrări soluționate –  1.204 

Controale efectuate – 3.886 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 713 

Cuantumul amenzilor aplicate – 964.150 lei 

Autorizații taxi reținute – 130 

Autorizații taxi suspendate – 1 

Autorizații taxi retrase – 58 

Certificate de pregătire profesională reținute – 8 

• În baza Programului comun de măsuri privind transportul rutier public de persoane și 

mărfuri din București, încheiat cu Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București, au fost efectuate 100 acțiuni de control în trafic în echipe mixte pe linie 

de taximetrie, conform prevederilor Legii nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi și în 

regim de închiriere. 

• Au fost desfășurate  176 de controale  având ca obiective:  

- verificarea respectării prevederilor H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor 

grele pe teritoriul municipiului București; 

- verificarea respectării prevederilor H.C.G.M.B. nr. 134/2004  privind circulația 

autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă admisă 

mai mare de 5 tone în municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ținând cont de sesizările referitoare la încălcarea prevederilor Legii nr. 325/2006 a 

serviciului public de alimentare cu energie termică și a prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, au fost efectuate un nr. de  350 de controale şi ca urmare au fost 

încheiate 184 de contracte furnizare agent termic cu RADET. 
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9.1.2.5  Serviciul Control Spații Comerciale, Contracte 

 

 

 
 
 

Lucrări soluționate – 495 

Controale efectuate – 1.775 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 37 

Cuantumul amenzilor aplicate – 91.000 lei 

 

• Au fost elaborate 6 Dispoziții ale Primarului General pentru aducerea la starea inițială a 

unor imobile sau spații  aparținând Municipiului București și evacuarea persoanelor ce le ocupau 

fără titlu. 

• Au fost eliberate,  aduse la starea inițială și predate Administrației  Fondului Imobiliar un 

număr de 6 locuințe și spații cu altă destinație. 

•  La solicitarea Direcţiei Juridic şi împreună cu aceasta şi Executori Judecătoreşti au fost 

puse în aplicare 2 de sentinţe judecătoreşti de evacuare a unor societăţi comerciale ce ocupau 

spaţii cu altă destinaţie aparţinând Municipiului Bucureşti. 

•  S-au întocmit 3 note aprobate de Primarul General prin care s-a dispus rezilierea mai 

multor contracte de închiriere, recuperarea debitelor înregistrate la plata chiriei de către utilizatorii 

unităţilor locative şi după caz, evacuarea acestora. 

•  A fost efectuat control tematic privind respectarea la nivelul sectorului 1 a prevederilor 

OG 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 
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9.1.2.6  Serviciul Control Comercial 

 

 

Lucrări soluționate – 922 

Controale efectuate – 2.579 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 929 

Cuantumul amenzilor aplicate – 5.777.600 lei 

Lucrări soluționate – 922 

Controale efectuate – 2.579 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 929 

Cuantumul amenzilor aplicate – 5.777.600 lei 

 

Au fost efectuate următoarele controale tematice : 

•  În Centrul Istoric al Municipiului București au fost efectuate periodic verificări în vederea 

prevenirii și combateri faptelor cu caracter contravențional, a respectării Dispoziției Primarului 

General al Municipiului București nr. 415/07.04.2015 și în scopul menținerii unui climat civilizat. 

Cu ocazia verificărilor efectuate  împreună cu Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului au 

fost întocmite 133 procese verbale de inspecție și 111 procese verbale de constatare și sancționare 

a contravențiilor în valoare de 513.300 lei și s-a procedat la sistarea activității unui număr de 34 

societăți comerciale ce desfășurau activități economice pe domeniul public al municipiului 

București sau în spații comerciale. 

•  S-au desfășurat mai multe acțiuni de control în vederea eradicării comerțului ambulant 

neautorizat din zonele cu probleme ( Piața Unirii, Piața Universității, Piața Obor, Piața Romană). 

•  Au fost efectuate verificări privind activitatea agenţilor economici pe linia vânzărilor de 

lichidare , de soldare şi promoţionale, fiind efectuate 185 controale concretizate prin procese 

verbale de inspecţie şi întocmirea unui număr de 68 procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor , valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 276.700 lei.  
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•  În scopul respectării Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 republicată şi actualizată, 

reprezentanţii serviciului, au participat la acţiunea de  verificare a tuturor imobilelor  expertizate 

si incadrate in clasa I de risc seismic care prezintă pericol public şi a imobilelor  incadrate in clasa 

I de risc seismic  aflate pe raza municipiului Bucureşti – sectoarele 2,3,4 şi 5 şi înscrise în lista 

publicată pe site-ul  www.pmb.ro.  Toţi proprietarii/administratorii spaţiilor cu altă destinatie 

decât cea de locuintă găsite deschise la momentul verificărilor efectuate au fost notificaţi cu 

privire la obligativitatea încetării activităţii iar 21 societăţi comerciale au fost sancţionate 

contravenţional cu amendă şi a fost dispusă ca măsură complementară sistarea activităţii. 

Deasemenea pentru permiterea continuării activităţii în imobilele expertizate şi încadrate în clasa I 

de risc seismic au fost aplicate proprietarilor/ administratorilor spaţiilor în cauză, 15 sancţiuni 

contravenţionale. Până în prezent au fost aplicate astfel, un număr de 15 amenzi  

proprietarilor/administratorilor  în cuantum de 650.000 lei 

•  A fost derulată o actiune  de verificare a agenţilor economici care îşi desfăşoară 

activitatea în apropierea unor unităţi şcolare de pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti, fiind  

întocmite un număr de 9  procese verbale de inspecţie şi 15 procese verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 115.400 lei. 

•  În Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti au fost efectuate periodic verificări în vederea 

prevenirii şi combaterii faptelor cu caracter contravenţional, a respectării HCGMB 74/2016 în 

vederea menţinerii unui climat civilizat, pentru abaterile constatate fiind aplicate sancţiuni 

contravenţionale şi măsuri de suspendare a activităţii desfăşurate pe domeniul public.  

•  Deasemenea a fost monitorizată atât pe timp de zi cât si seară activitatea desfăşurată în 

cadrul târgurilor prilejuite cu ocazia Crăciunului şi Anului nou în Piaţa Constituţiei, Parcul 

Cişmigiu şi platforma din Piata Universităţii 

•  Ca urmare şedinţei Grupului de lucru pentru garantarea siguranţei alimentelor şi apărarea 

sănătăţii publice ce a avut loc în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti,  politiştii 

locali au efectuat împreună cu reprezentanţii Direcţiei Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Bucureşti si Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor verificări la la targurile şi/sau 

evenimentele temporare. Pentru abateri de la regulile de comerţ , persoane fizice/intreprinderi 

familiale/societăţi comerciale au fost sancţionate contravenţional de către reprezentanţii 

Serviciului Control Comercial  cu amenzi, fiind întocmite 15 procese verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţilor în valoare de 24.900 lei 

•  Având în vedere programul de acţiuni lunare, aprobat la nivelul direcţiei,  cât şi a 

protocolului de colaborare încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi 

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti în luna iunie politiştii locali 

http://www.pmb.ro/
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din cadrul Serviciului Control Comercial au participat la acţiunea de verificare a ştrandurilor şi 

piscinelor din municipiul Bucureşti. Pentru abateri de la regulile de comerţ/alimentaţie 

publică/prestări servicii, reprezentanţii Serviciului Control Comercial   au sancţionat 

contravenţional 10 unităţi cu amenzi în valoare de 180.300 lei. 

•  La solicitarea Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române – 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au fost verificate un număr de 67 de unităţi 

de învăţământ preşcolar de pe raza municipiului Bucureşti, constatându-se că un număr de 22 

unităţi  funcţionau fără a deţine autorizaţia de funcţionare provizorie sau  acreditarea eliberată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, motiv pentru care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale  în 

valoare de 440.000 lei. 

•  În perioada 28.09 – 05.10.2016 a fost derulată  acţiunea de  verificare a modului de 

ocupare și utilizare a domeniului public de catre agentii economici de pe raza sectoarelor 1 – 6, iar 

urmare acestei acțiuni au fost întocmite pentru abaterile constate, un număr 38 procese verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 110.500 

lei. 

•  În perioada 16-25.11.2016 au fost efectuate verificări la 19 pieţe agroalimentare de pe 

raza municipiului Bucureşti, fiind întocmite 18 procese verbale de inspecţie iar pentru abaterile 

constatate un număr de 15 procese verbale de constatare și sancționare a contravenţiilor în 

cuantum de 56.800 lei. 

 

 9.1.2.7  Serviciul Control Salubritate 

 

 

Lucrări soluționate – 1.345 

Controale efectuate – 2.360 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 627 

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.225.000 lei 

 În perioada 01 – 26.01.2016 polițiștii locali din cadrul serviciului au participat la acțiunea 

de verificare a activității de deszăpezire și combatere polei desfășurată de către operatorii 
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responabili cu deszăpezirea pe raza sectoarelor 1-6, întocmind rapoarte cu privire la aspectele 

constatate. De asemenea, s-au aplicat: 

- 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.000 lei operatorilor responsabili cu 

deszăpezirea în Municipiul București; 

-  2 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 lei Administrației Străzilor pentru 

nedeszăpezirea parcajelor aflate în administrare; 

- 21 sancțiuni contravenționale în valoare de 38.500 lei persoanelor fizice/juridice care nu 

au luat măsuri de îndepărtare a zăpezii și gheței de pe trotuarele unde locuiesc sau își desfășoară 

activitatea ori pentru neîndepărtarea țurțurilor formați la nivelul acoperișurilor imobilelor.  

• În perioada 01.02 – 26.02.2016 polițiștii locali din cadrul serviciului au participat la 

acțiunea tematică care a vizat verificarea agenților economici cu privire la respectarea obligației 

de a colecta deșeurile selectiv, fiind aplicate 31 sancțiuni contravenționale în valoare de 31.000 

lei. 

• În perioada 26.02. – 18.03.2016 s-au desfăşurat verificări la şantierele de construcţii 

(inclusiv lucrări de anvelopare blocuri), fiind astfel aplicate 36 sancțiuni contravenționale în 

valoare de 88.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 120/2010 privind normele de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti. 

• În perioada 18.03 - 29.04.2016, în cadrul campaniei de curăţenie de primăvară, au fost 

identificate urmatoarele deficiențe: 

 - 18 terenuri virane/imobile insalubre. S-au făcut demersurile necesare identificării 

proprietarilor în vederea dispunerii măsurilor de salubrizare. 

    - 25 depozite necontrolate de deșeuri pe domeniul public. S-au aplicat sancțiuni 

contravenționale în cuantum de 10.000 lei operatorilor de salubritate stradală de pe raza 

sectoarelor 2 și 4 (în speță SC Supercom SA și SC Rebu SA) pentru nerespectarea prevederilor 

HCGMB 119/2010. Totodată, au fost aplicate 36 sancțiuni contravenționale în cuantum de 32.500 

lei, persoanelor fizice/juridice care au depozitat deșeuri pe domeniul public 

 - Spații verzi insalubre - 12. S-a solicitat ADP-urilor de sector salubrizarea acestora; 

 - Mașini posibil abandonate - 139. Ne-am adresat primăriilor de sector pentru a demara 

procedura de ridicare a autoturismelor şi eliberare a domeniului public, conform prevederilor 

Legii 421/2002 

 - Puncte trafo - 18 insalubre/graffiti. 

 - Puncte termice - 9 cu tencuiala deteriorată/graffiti. 

 -  Cabine telefonice nefuncționale/deteriorate - 12 
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• În perioada 01 – 26.04.2016 polițiștii locali au participat la acțiunea tematică lunară 

privind pieţele şi complexele de pe raza sectoarelor 4 și 5 fiind astfel verificate 6 

piete/targuri/oboare şi anume: piața Rahova, piața Ferentari, piața Niky Scorpion, piața George 

Coșbuc, piața Covasna și en gross Pucheni. Urmare acestei acțiuni au fost întocmite 6 procese 

verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 

16.000 lei. 

• În perioada 08-23.06.2016 s-au desfăşurat acțiuni verificare a agenților economici care își 

desfășoară activitatea în Centrul Istroric, fiind aplicate 24 sancțiuni contravenționale în valoare de 

26.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevazute de HCGMB 120/2010. 

•  În cursul lunii iulie 2016 s-au desfăşurat acțiuni de verificare a 27 grădinițe private 

privind respectarea obligațiilor ce le revin în conformitate cu HCGMB 120/2010, fiind astfel 

întocmite 16 sancțiuni contravenționale in valoare totală de 32.000 lei. 

• În luna august 2016 s-au desfăşurat acțiuni de verificare a salubrității stradale pe raza 

sectoarelor 2, 5 și 6 fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 25.000 lei , pentru 

nerespectarea obligațiilor ce revin operatorilor de salubritate conform HCGMB 119/2010 (2 

sancțiuni S.C. SUPERCOM SA, o sancțiune S.C. URBAN SA și 2 sancțiuni SC REBU SA). 

• În luna septembrie 2016 s-au desfăşurat acțiuni verificare a șantierelor de construcții de pe 

raza sectoarelor 2 și 3, fiind astfel întocmite 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 

37.500 lei, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile HCGMB 

120/2010. 

                De asemenea, în perioada 01.01.2016 – 23.12.2016 au fost identificate 89 de 

imobile/terenuri virane neimprejmuite si/sau nesalubrizate.De asemenea, 33 imobile/terenuri 

virane, ai căror proprietari nu au putut fi identificați, au fost comunicate primăriilor de sector în 

vederea salubrizarii acestora conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

În prezent, se află in curs de identificare/somare/sancționare 11 imobile/terenuri virane 

 

 9.1.2.8  Serviciul Control Ecologie şi Protecția Mediului 
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Lucrări soluționate –  1.014 

Controale efectuate – 2.363 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 414 

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.654.400 lei 

 În scopul asigurării unui mediu de viață sănătos pe raza municipiului București, s-au 

desfășurat următoarele tipuri de controale tematice: 

• Acțiuni de control privind autorizarea din punct de vedere a protecției mediului și al 

respectării prevederilor autorizației de mediu pentru stațiile de desfacere carburanți;  

• Verificarea supermarketurilor, hipermarketurilor și a complexelor comerciale din punct de 

vedere al protecției mediului și al respectării prevederilor autorizației de mediu; 

• Verificarea respectării legislației de mediu de către agenții economici care desfășoară 

activități precum: baruri/restaurante, hoteluri, baze sportive și de agrement; 

• Verificarea respectării legislației de mediu de către agenții economici care desfășoară 

activități precum: service auto, spălătorii auto, curățătorii textile; 

• Verificarea modului cum sunt întreținute, salubrizate, conservate și protejate spațiile verzi, 

respectiv parcurile și grădinile publice, scuar-urile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de 

protecție stradală, amenajamentele peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă; 

• Controale privind respectarea legislației specifice în cadrul organizărilor de șantier. 

 

9.1.3  Direcția Logistică, Organizare şi Mobilizare 

 

 Compartimentul Parc Auto, este un compartiment extrem de important pentru 

desfășurarea activității DGPLCMB, deoarece  atribuțiile sale principale sunt de a menține parcul 

auto al instituției în stare perfectă de funcționare 24/24 de ore. 

 În cursul anului 2016 activitățile compartimentului s-au desfășurat conform atribuțiilor, 

prin: 

 -preocuparea permanentă pentru îndrumarea și coordonarea modului de utilizare a 

autospecialelor și motocicletelor de către personalul instituției  

 -întocmirea programului de revizii la termen și ITP a autorismelor, motocicletelor și 

autospecialelor instituției 

 -întocmirea și urmărirea dosarelor de dauna în cazul reparațiilor în urma unor accidente, 
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 -întocmirea și urmărirea respectării normelor de consum de carbutrant alocat fiecarei 

autospeciale, 

 -verificarea periodică și inspectarea prin sondaj a autospecialelor din dotarea instituției 

atât din punct de vedere a întreținerii cât și a kilometrajului. 

 

 Compartimentul Arme și Muniții  prin atribuțiile sale asigură în permanență ca  

armamentul și muniția să fie depozitate, conservate, întreținute și manipulate conform legii. 

 În anul 2016 nu a fost efectuată nicio sedință de tragere deoarece poligoanele destinate 

acestei activități au fost în reparații.   

 Întrucât activitatea polițienească nu poate fi concepută fără o dotare specifică 

corespunzătoare, D.L.O.M. depune eforturi susținute de creare a premizelor tehnico – economice 

privind dotările logistice, menținerea acestora în stare bună de funcționare precum și înnoirea 

permanentă în concordanță cu importanța și specificitatea misiunilor încredințate. 
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 Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie realizați în anul 2016 evidenţiază 

faptul că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite 

şi a reuşit să contribuie la efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă 

naţională pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător în mediul public şi 

privat.Scopul primordial: creşterea a gradului de siguranţă a cetăţeanului în Bucureşti. 

 

9.2 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București  

Anul 2016 a reprezentat, atât pentru Direcția Generală de Evidența a Persoanelor a 

Municipiului București și denumită în continuare D.G.E.P.M.B , cât și pentru Serviciile Publice 

Comunitare Locale de Evidența a Persoanelor ale sectoarelor Municipiului București denumite în 

continuare S.P.C.L.E.P.M.B, un an al continuării eforturilor începute în anii precedenți, în 

încercarea de a asigura cetățenilor capitalei, pe linia desfășurării activității de evidență a 

persoanelor și stare civilă, servicii profesioniste, la nivel european.  

În perioada analizatã, în conformitate cu sarcinile şi atribuţiile ce îi revin, personalul D.E.P. 

a desfãşurat un volum important de activitãţi specifice, pentru aplicarea întocmai a prevederilor 

actelor normative, a instrucţiunilor, care reglementeazã activitatea de evidenţă a persoanelor, stare 

civilã şi ghişeu unic. 

În acest sens au fost trimise serviciilor publice locale radiogramele D.E.P.A.B.D., 

instrucţiuni scrise ori de câte ori a fost cazul, s-au formulat puncte de vedere la solicitarea 

acestora, pentru rezolvarea cazurilor atipice. 



463 

 

Întrucât la începutul anului D.E.P.A.B.D a anunţat faptul că pentru anul în curs a planificat 

verificarea activităţii  tuturor serviciilor publice de evidenţă a persoanelor din Bucureşti, la 

propunerea instituţiei noastre s-a convenit o corelare a programării controalelor astfel încât 

acestea să fie efectuate în comun, pentru a nu perturba excesiv activitatea. 

Astfel, împreună cu serviciul control al D.E.P.A.B.D au fost efectuate verificările privind 

activitatea de evidență a persoanelor desfăşurată la cele sase servicii publice comunitare de 

evidenta a persoanelor de la nivelul sectoarelor fără a constata încălcari ale prevederilor legale, 

însă, pentru remedierea unor neconformităţi au fost dispuse măsuri cu termene şi responsabilităţi 

precise. 

Au fost efectuate verificări pentru solutionarea a 18 note telefonice trimise de D.E.P.A.B.D.  

şi a 150 petiţii pe probleme de evidenţa persoanelor înregistrate la instituţia noastră iar acolo unde 

a fost cazul au fost dispuse măsuri pentru remediere. 

În cadrul programului de relaţii cu publicul au fost comunicate verbal informaţii de interes 

public şi s-a raspuns în scris la  107 solicitări. 

Raportat la activitatea desfasurata in anul 2015 se remarca o crestere sensibila la toti acesti 

indicatori, astfel : 

 

 

Note telefonice
Petitii

Informatii de interes 
public

18

150

10715

137

92

2016 2015

 

  La nivelul D.E.P. s-au eliberat 494 acte de identitate si s-au inscris 19 mentiuni privind 

resedinta persoanelor aflate în situaţii deosebite care s-au prezentat în audienţã. 

 S-au comunicat datele a 25.482 persoane la solicitarea instanţelor de judecată, executorilor 

judecătoreşti, a persoanelor fizice şi juridice. 
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 S-au actualizat datele pentru 17.346 persoane care și-au stabilit domiciliul în străinătate, 

conform comunicărilor Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidența pașapoartelor 

simple București. 

 Se remarca o scadere a solicitarilor privind eliberarea acetor de identitate precum si a 

comunicarilor CRDS fata de anul 2015. 

494

25482

17346

699

24143 25193

Acte identitate eliberate Date personale communicate CRDS

2016 2015

 

 În cursul anului 2016 DEPABD a initiat trei actiuni cu privire la persoane de pe raza Mun. 

Bucureşti, identificate în REN-FEC, cu posibile menţiuni referitoare la „decesul”, „pierderea 

cetăţeniei”, „plecarea definitivă din ţară”, ori „dobândirea statutului de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate”, mentiuni nepreluate in RNEP şi care au fost înregistrate sub numerele:  

1. 3138/09.05.2016, adresa care conţine un număr de 522 de persoane cu vârsta de 99 de ani; 

2. 115193/01.11.2016, adresa care conţine un număr de 397 de persoane cu vârsta de 98 de 

ani; 

3. 115940/28.11.2016 adresă care conţine un număr de 806 de persoane cu vârsta de 97 de 

ani; 

           Astfel, în vederea clarificării situaţiei acestor persoane, functionari ai serviciului 

actualizare-valorificare baza de date au efectuat verificări in evidenţa locală manuală activă şi 

pasivă, oficiile de stare civilă care au în păstrare actele de naştere şi de deces, cât şi la Direcţia 

Generală de Paşapoarte, iar după caz, au fost efectuate verificări în teren, fiind preluate in RNEP 

mentiuni după cum urmează: 

      1.  3138/09.05.2016, total 522 de persoane, din care: 

a) 377 de persoane cu menţiunea de „deces”; 

b) 98 de persoane cu menţiuni „pierderea cetăţeniei” şi „dobândirea statutului de cetăţean român 

cu domiciliul în străinătate”; 

c) 1 persoană cu menţiunea „posibil decedat în străinătate”; 

d) 46 de persoane care figurează cu buletine de identitate cu termen de  valabilitate permanent, iar 

în REN-FEC cu următoarele menţiuni: „plecat defititiv din ţară”, „rămas definitiv într-un alt stat”, 
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ulterior datei eliberării buletinelor de identitate, a fost solicitat punct de vedere de la DEPABD, cu 

privire la actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor, astfel încât, pe viitor, aceste 

persoane să nu mai fie incluse în listele electorale. 

2.   115193/01.11.2016, total 397 de persoane, din care: 

  a) 155 de persoane cu menţiunea de „deces”; 

b) 41 de persoane cu menţiuni „pierderea cetăţeniei” şi „dobândirea statutului de cetăţean român 

cu domiciliul în străinătate”; 

c) 2 persoane, figurează cu anul naşterii corect 1958, pentru care au fost preluate toate 

informaţiile, inclusiv istoricul de CNP,  pe CNP-urile corecte; 

                       d) 1 persoană cu menţiunea „restanţier, plecat în străinătate”; 

                       e) 5 persoane cu cărţi de identitate eliberate în cursul anului 2016; 

     f) 193 de persoane (aceeaşi situaţie, menţionată mai sus la pct. 1 (lit. d);      

3. 115940/28.11.2016 total 806 de persoane, din care: 

                       a) 274 de persoane cu menţiunea de „deces”; 

                       b) 4 persoane cu menţiunea „posibil decedat în străinătate”; 

           c) 84 de persoane figurează cu cărţi de identitate eliberat după, anul 2000 şi  fără 

menţiuni înscrise pe marginea actelor de naştere, conform extraselor de                                 uz 

oficial de pe actele de naştere; 

           d) pentru 444 de persoane s-au solicitat verificări la Direcţia Generală de Paşapoarte, cu 

precizarea că până la această dată nu am primit rezultatul acestor verificări. 

 Un alt caz aparte continuă să-l reprezinte situaţia cetăţenilor români de naţionalitate 

moldoveană care îşi stabilesc domiciliul pe raza sectorului 3. In cursul anului, conform datelor 

comunicate de S.A.B.D.E.P. Bucuresti, in sectorul 3 si-au stabilit domiciliul 7.789 persoane, la 

adrese unde sunt inregistrati mai mult de 10 locatari. Cu toate ca cererile sunt solutionate cu 

respectarea prevederilor legale si metodologice, in sensul ca se depun toate documentele, situatia 

nu este conforma cu cea din teren, in sensul ca persoanele nu locuiesc la adresa. Cu toate ca au 

fost informate toate institutiile competente, conform Planului general de masuri nr. 3408704 din 

14.01.2014, aprobat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, fenomenul nu a putut fi 

stopat, mai mult, se inregistreaza o crestere a numarului de solicitari, dupa cum se poate observa 

mai jos. 
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 Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti deservesc o populatie care la sfarsitul anului numara 2104643 locuitori, situatia pe 

sectoare prezentandu-se astfel: 

 

 

 În perioada de referinţã au fost luate în evidenţă 60.532 persoane din  care 52.945  la 

naştere şi la transcrierea certificatelor de nastere procurate din străinatate pentru persoanele care 

au dobândit cetăţenia română, 6.050 ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în 

România şi 1.537 ca urmare a dobândirii cetãţeniei române.  

 Comparativ cu anul 2015 se constata o crestere substantiala la toti acesti indicatori, astfel: 
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  În cursul anului au fost eliberate 215.790 acte de identitate, din care 191.671 cărţi de 

identitate şi  24.119  cărţi de identitate provizorii. 

Pe sectoare situatia se prezinta astfel: 

 

sector1, 26401

sector 2, 
37667

sector 3, 
50482

sector 4, 
32832

sector 5, 
31858

sector 6, 
36056

DGEPMB, 494

 

  Începând cu luna martie au fost demarate activităţile pentru verificarea a 2202 cetăţeni 

români cu vîrsta mai mare sau egala cu 100 ani, înregistraţi în RNEP cu domiciliul în Bucureşti, 

conform Planului de măsuri DEPABD nr. 3666228/2016, finalizate la sfârșitul lunii aprilie, fiind 

identificate în viață 70 persoane, pentru restul fiind preluate în R.N.E.P. informații de deces, de 

pierdere a cetățeniei române, neidentificați la adresă, posibil decedați ori neidentificați în 

registrele de stare civilă. 

 Cu toate acestea, conform datelor comunicate de DEPABD, la sfârşitul anului erau 

înregistrate 14032 persoane care nu solicitaseră eliberarea primului act de identitate (din care 

10071 din anii anteriori) şi 57759 persoane care deţin acte de identitate având termenul de 

valabilitate expirat (din care 42358 din anii anteriori). 
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la 14 ani la expirare total
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  Din analiza comparativa cu anul 2015 se constata ca, in timp ce pentru prima eliberare 

valorile raman aproximativ egale, numarul persoanelor ce detin acte de identitate cu termen de 

valabilitate expirat s-a redus cu 6521 (aprox. 10%). 

De asemenea, s-au operat  58.022 schimbări de domiciliu din care 20.735 din alte localităţi 

în Bucureşti. 

 În perioada analizatã au fost aplicate  în actele de identitate 33.664 vize de reşedinţã din 

care 21.835 pentru persoane provenind din alte localități, distributia pe luni calendaristice fiind 

urmatoarea: 
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6000

total din alte localitati din aceeasi localitate

 

La începutul anului 2016 erau neînmânate 3500 cărți de alegător, situația acestora la 

nivelul s.p.c.e.p. ale Sectoarelor 1 – 6 ale Municipiului București fiind următoarea : 

Sector 1 - 644 ; Sector 2 – 595 ; Sector 3 - 953; 

Sector 4 – 90 ; Sector 5 – 303 ; Sector 6 - 915; 

Activitatea de prelucrare a datelor personale s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 677/2001. Au fost furnizate structurilor Ministerului Afacerilor Interne datele de stare 

civilã şi domiciliul pentru 295367 persoane, instanţelor de judecată şi organelor de urmărire 



469 

 

fiscală pentru 87328 iar la solicitarea persoanelor fizice și juridice s-au comunicat datele a 24874 

persoane, situatia comparativa cu anul 2015 fiind ilustrata in graficul de mai jos: 

295367

87328
24874

333583

61379
34883

pentru MAI instante+ organe urmarire fiscala persoane fizice si juridice

2016 2015

  

  Potrivit importanţei deosebite acordate activităţii de stare civilă, ca unul din principalele 

atribute ale autorităţii administraţiei publice locale care se realizează atât în interesul statului, cât 

şi al protecţiei drepturilor personale ale cetăţenilor, în conformitate cu dispoziţiile legale, Direcţia 

de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti, prin Serviciul Îndrumare şi Control, a îndrumat, coordonat şi controlat activitatea 

de stare civilă desfăşurată la S.P.C.L.E.P. ale sectoarelor 1-6, municipiului Bucureşti, urmărindu-

se modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin, potrivit Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi a Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, modifcată și 

completată ulterior. 

 Serviciul Îndrumare şi Control din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti - Direcţia de Stare Civilă, în cursul anului 2016, a efectuat un număr de 

6 controale de fond asupra activităţii desfăşurate pe linie de stare civilă şi a extraselor multilingve 

şi îndrumare privind activitatea de stare civilă la sectoarele 1, 2 ,3, 4, 5 şi 6 şi un număr de 12 

controale de verificare a evidenţei şi a modului de gestionare a certificatelor de stare civilă, după 

cum urmează: câte două controale la sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 . 

 De asemenea, s-a efectuat un control tematic asupra gestiunii certificatelor de stare civilă 

la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă  a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1, ca urmare a unor deficienţe în ceea ce priveşte eliberarea unor certificate de stare civilă. 

 În urma controalelor efectuate s-au constatat următoarele: 

 

 - în general, actele de stare civilă au fost corect întocmite, cu respectarea dispoziţiilor 

legale în materie; 

 - menţiunile de stare civilă au fost înscrise corect pe marginea actelor de stare civilă; 
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 - corespondenţa sosită de la alte primării şi instituţii a fost rezolvată în termenul prevăzut 

de lege; 

 - verificându-se modul de atribuire şi înscriere a codurilor numerice personale din listele 

de coduri numerice precalculate, s-a constatat că acestea au fost corect atribuite; 

 - arhiva, cuprinzând atât registrele de stare civilă, cât şi opisele alfabetice şi documentele 

primare, este bine păstrată, aranjată, iar condiţiile de depozitare şi păstrare a acestora corespund, 

dispoziţiilor legale în materie. 

 

 În perioada analizată, Serviciul Îndrumare şi Control a întocmit şi transmis prin „file 

transfer protocol”, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 

trimestial, următoarele: Situaţia transcrierii certificatelor de stare civilă pentru persoanele care au 

(re)dobândit cetăţenia română (Anexa 4), Situaţia privind punerea în legalitate pe linie de stare 

civilă şi evidenţă a persoanelor asistate şi a minorilor instituţionalizaţi în unităţi sanitare şi de 

protecţie socială, Situaţia nominală a copiilor din sistemul de protecţie socială, nepuşi în legalitate 

pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor (anexa 5 şi anexa 6), Sinteza activităţii de stare 

civilă desfăşurată în municipiul Bucureşti. 

 Serviciul Îndrumare şi Control a întocmit, trimestrial, Analiza de evaluare a activităţilor 

desfăşurate de Direcţia de Stare Civilă, Planul de activităţi al Direcţiei de stare civilă şi transmis 

Directorului Executiv al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor. 

 Totodată, semestrial, Serviciul Îndrumare şi Control a transmis Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, următoarele: Sinteza activităţii 

desfăşurată pe linie de stare civilă în municipiul Bucureşti însoţită de Statistica activităţilor de 

stare civilă pentru aceeaşi perioadă, Situaţia privind actele de deces inoperabile în R.N.E.P, 

respectiv acte de deces referitoare la cadavre cu identitate necunoscută, cetăţeni străini decedaţi pe 

teritoriul României, acte de deces.  

Semestrial, Serviciul Îndrumare şi Control a întocmit Analiza de evaluare a activităţii de stare 

civilă desfăşurată în municipiul Bucureşti, însoţită de Statistica activităţilor de stare civilă, Planul 

de activităţi al Direcţiei de stare civilă şi au fost transmise Directorului Executiv al Direcţiei 

Generale de Evidenţă a Persoanelor. 

 De asemenea, Serviciul Îndrumare şi Control a preluat, centralizat şi transmis Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, anual, următoarele: Situaţia 

unităţilor sanitare şi protecţie socială de pe raza de competenţă a serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti şi Evaluarea activităţii de 

stare civilă desfăşurată la nivelul Direcţiei de Stare Civilă a municipiului Bucureşti şi a structurii 
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de stare civilă din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor ale 

sectoarelor 1-6. 

 În perioada analizată, se poate constata o creştere de 7148 a comunicărilor de mențiuni 

primite de la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor ale sectoarelor 1-6, 

faţă de anul 2015. 

 La solicitarea instituţiilor abilitate au fost identificate acte de stare civilă şi s-au comunicat 

1984 extrase pentru uz oficial de pe acestea, după ce s-au efectuat verificări la structurile de stare 

civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în R.N.E.P. 

şi/sau în evidenţa manuală. 

 Comparativ cu aceeaşi perioadă se constată o creştere de 68 solicitări de extrase pentru uz 

oficial, față de anul 2015.    
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Serviciul Menţiuni de Stare Civilă, a primit 2673 de certificatele de divorţ transmise de 

notarii publici. 

 

 

 

certificate de divorț transmise de notarii publici
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 Se poate constata o creştere de 115 certificate de divorţ transmise de notarii publici în 

vederea înscrierii pe marginea actelor de căsătorie, exemplarul II, a menţiunilor de divorţ, faţă de 

anul 2015. 

 Serviciul schimbări de nume, transcrieri, reconstituiri, dispense din cadrul D.G.E.P.M.B. a 

primit spre soluţionare în anul 2016 un număr de 487 dosare de schimbare a numelui, 3 dosare de 

întocmire ulterioară şi un dosar de reconstituire, din dosarele de schimbare a numelui au fost 

restituite un număr de 41 dosare, serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor în vederea 

completării cu actele necesare soluţionării sau pentru alte verificări impuse de speţele în cauză. 

 Se poate constata o creștere cu 37 de cereri pentru atribuire a codurilor numerice personale 

în vederea înscrierii acestora pe certificatele de stare civilă, faţă de anul 2015. 

 De asemenea, Direcţia de Stare Civilă, în anul 2016 a soluţionat 64 petiţii şi 47 

informaţii de interes public. 

 Direcţiei de Stare Civilă, din cadrul D.G.E.P.M.B., i-au fost repartizate spre soluţionare un 

număr de 581 cereri ale cetăţenilor şi instituţiilor abilitate, acestea fiind soluţionate în termen şi cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.    

 Totodată, s-au întocmit un număr de 478 adrese din oficiu care au fost înregistrate şi 

transmise spre competentă soluţionare atât serviciilor/compartimentelor/birourilor din cadrul 

cadrul D.G.E.P.M.B, cât şi altor instituţii publice, conform prevederilor legale. 
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 Cu ocazia controlului de gestiune a certificatelor de stare civilă efectuat la structura de 

stare civilă din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1, în baza 

Planului de control nr.3485/23.05.2016, aprobat de Directorul Executiv al Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor – Municipiul Bucureşti, conform Planificării anuale de desfăşurare a 

controalelor de fond şi gestiune a certificatelor de stare civilă, aprobat de Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, pentru perioada 01.06.2016-27.06.2016 şi aflat în curs de desfăşurare, 

Comisia de Control din cadrul DGEPMB, a constatat, eliberarea cu încălcarea prevederilor legale 

a unor certificate de naştere şi căsătorie. 

Astfel, instituția noastră a dispus următoarele măsuri: 

- prin adresa nr. 3485 din data de 29.06.2016, instituția noastră a sesizat Direcția 

Generală de Poliție a Municipiului București Poliția Sector 1 cu privire la eliberarea cu încălcarea 

prevederilor legale a certificatelor de stare civilă. 

- prin adresa nr. 3485 din data de 30.06.2016, instituția noastră a informat Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

cu privire la eliberarea cu încălcarea prevederilor legale a unor certificate de naștere și de 

căsătorie, fapt constatat cu ocazia controlului de gestiune a certificatelor de stare civilă efectuat la 

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă din cadrul Primăriei sectorului 1. 

- prin Nota Direcției de Stare Civilă din cadrul D.G.E.P.M.B. nr. 3485/30.06.2016 și 

aprobată de Directorul Executiv al D.G.E.P.M.B. a dispus prelungirea activității de control, până 

la definitivarea tuturor verificărilor. 

- prin adresa nr. 3485 din data de 30.06.2016, instituția noastră a informat Primarul 

General al municipiului București, d-na Primar General Gabriela Firea, cu  privire la eliberarea cu 

încalcarea prevederilor legale a unor certificate de naștere și de căsătorie, fapt constatat cu ocazia 

controlului de gestiune a certificatelor de stare civilă efectuat la Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă din cadrul Primăriei sectorului 1. 

- prin adresa nr. 3485 din data de 30.06.2016, instituția noastră a solicitat Direcției 

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București sprijinul pentru asigurarea sigilării 

birourilor din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 precum și 

asigurarea pazei și monitorizării acestei instituții. 

- la data de 30.06.2016, a avut loc întâlnirea de lucru în scopul identificării unor măsuri și 

soluții referitoare la problemele constatate în cadrul controlului de gestiune a certificatelor de 

stare civilă cu reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date. S-a propus continuarea controlului cu o echipă formată din reprezentanți ai celor doua 
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instituții și selectarea din RNEP a persoanelor cu acte de stare civilă multiple înregistrate la 

Primăria sectorului 1 de la începutul anului 2016. 

- la data de 01.07.2016, instituția noastră a informat Primarul sectorului 1 cu privire la 

deficiențele constatate la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1. 

- prin Notele nr. 3485/04.07.2016 și 4540/04.07.2016 ale Direcției de Stare Civilă și 

Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor mun 

București s-au desemnat 3 funcționari din cadrul DGEPMB-Direcția de Stare Civilă, și 1 

funcționar din cadrul DGEPMB-Direcția de Evidență a Persoanelor care să facă parte din Comisia 

de Control constituită conform Planului de Control și s-a dispus ca acești să desfășoare activități 

de control. 

- prin referatele nr. 2300/05.07.2016, 2301/05.07.2016, 2345/06.07.2016, 

2348/06.07.2016, 2344/06.07.2016, 2345/06.07.2016 și aprobate de către Directorul executiv al 

DGEPMB s-a extins programul de lucru la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul 

DGEPMB, funcționarii efectuând verificări în RNEP și BDP, în vederea clarificării situației 

certificatelor eliberate făra respectarea prevederilor legale. 

- prin adresa nr. 3485 din data de 06.07.2016 instituția noastră, a extins activitatea de 

control pentru perioada cuprinsă între 01.01.2016-30.06.2016. 

- la data de 11.07.2016, instituția noastră, a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul 

mun. Bucureşti, o informare cu privire la deficienţele constatate in cadrul activitaţii de control. 

- începând cu data de 07.07.2016 și până în prezent, instituția noastră, transmite, periodic, 

către Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date, note cu concluziile rezultate în urma controlului și situaţia certificatelor de stare 

civilă eliberate fără respectarea prevederilor legale identificate în cadrul activităţii de control, în 

vederea dării în urmărire a acestora. 

- în baza Planului de control 5452/12.08.2016, aprobat de către Directorul Executiv al 

DGEPMB s-a dispus extinderea activităţii de control pentru perioada cuprinsă între 01.10.2015 - 

31.12.2015, la structura de stare civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor şi 

Stare Civilă sector 1. 

- în baza Planului de control 6399/29.09.2016, aprobat de către Directorul Executiv al 

DGEPMB s-a dispus extinderea activității de control  pentru perioada cuprinsă între 01.07.2015 - 

30.09.2015, la structura de stare civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor şi 

Stare Civilă sector 1. 

 Fiind în slujba și la dispoziția cetățeanului, s-a urmărit din punct de vedere economic 

optimizarea și eficientizarea serviciilor D.G.E.P.M.B. Astfel, Raportul, buget aprobat (5.221.000 
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lei) – plați efectuate (5.174.902 lei), la nivelul anului 2016 în procent de cca 99,12%, 

demonstrează fezabilitatea din punct de vedere economic a realității oglindite în 

fundamentarea bugetului anual vis-à-vis de necesitățile aferente desfășurării activității 

instituției noastre la nivel optim acceptat . 

 Compartimentul Investiții, Achiziții a avut în derulare pe parcursul anului 2016 

contracte sectoriale pentru utilități – energie electrică, apă, termoficare, servicii colectare deșeuri 

menajere – urmărind respectarea prevederilor și buna funcționare comunicând adecvat atât extern 

cu furnizorii cât și intern cu personalul Serviciului Administrativ pentru remedierea cu 

promptitudine a avariilor sau dificultăților apărute. 

 Pe rolul instantelor de judecata in perioada 01.01.2016- 31.12.2016 au fost 12 

cauze avand ca obiect activitatea de stare civila. In aceste cauze Biroul Juridic a intocmit 

intampinare prin care a fost invocata Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, avand in vedere ca 

solicitarile din aceste actiuni faceau referire la acte ce nu erau intocmite de catre institutia noastra. 

 Tot in perioada 01.01.2016- 31.12.2016 pe rolul instantelor de judecata  au fost 16 

cauze avand ca obiect activitatea evidenta persoanelor. Si in aceste cauze Biroul Juridic a intocmit 

intampinare prin care a fost invocata “Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive”, avand in vedere 

ca solicitarile din aceste actiuni faceau referire la acte ce nu erau intocmite de catre institutia 

noastra. 

 Compartimentul Informatică a supravegheat exploatarea echipamentelor instituției 

,  mutarea si cablarea lor in noile birouri pentru Evidența Persoanelor și Departamentul Stare 

Civilă cât și reamenajarea camerei Foto. Implementarea noului antivirus Eset  02 și schimbarea 

trimestrială a parolelor de catre utilizatori pentru asigurarea protecției datelor de pe stațiile de 

lucru. 

 A inlocuit serverul cu baza de date a instituției impreună cu reprezentantul firmei 

de mentenantă și instalarea a 26 sisteme de calcul cu sistem de operare Windows 10 și imprimante 

compatibile cu acest sistem de operare. 

 În anul 2016 conform registrului de audiente, Serviciul Relații Publice a înscris 

in audientă 539 de petenţi, din care 491 pentru urgentarea eliberarii carților de identitate / carților 

de identitate provizorii, 18 au fost reindrumați câtre alte instituții pentru competentă solutionare, 

506 audiențe au fost pe teme de evidența persoanelor (furnizari date, eliberare C.I. / C.I.P. fara 

documentele prevazute de lege sau fara acord proprietar) și 15 audiențe pe teme de stare civilă 

(urgentare CNP, urgentare schimbare nume, transcriere certifícate naștere). 

S-au inregistrat in total 234 petiții, din care 34 primite de la persoane juridice (doua de la 

Guvernul Romaniei, una de la Administrația Prezidentială, 36 de la alte instituții ale statului), 200 
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de la persoane fizice, 154 au fost repartizate la DEP, 63 la DSC,  10 la SRP si 7 la Biroul Juridic, 

226 au fost solutionate pozitiv, in opt din cazuri petenții au fost informați privind posibilitatea 

legală de solutionare. 

 În cursul anului 2016, aproximativ 65.000 de cetățeni au vizitat punctele de 

informare/documentare, din care 192 au solicitat informatii de interes public atat pe teme de 

evidența persoanelor cât și de stare civilă, 186 din partea persoanelor fizice si 6 din partea 

persoanelor juridice, 190 pe suport electronic și 2 pe suport de hârtie, toate fiind rezolvate 

favorabil. 

 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, se 

confruntă cu lipsa de personal calificat, având în vedere complexitatea și specificul activității 

desfășurate. 

 De asemenea, din cauza celor constatate la Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă sector 1, și a măsurilor dispuse de redistribuire a unor funcționari în 

Comisia de Control, activitatea Direcției de Stare Civilă a fost foarte îngreunată din cauza acestor 

deficiențe. 

 De asemenea, o altă problemă a fost generată de multitudinea cererilor Direcției de 

Pașapoarte prin care se solicită efectuare unor verificări în vederea stabilirii condițiilor de 

legalitate în care au fost întocmite anumite acte de naștere transcrise în registrele de stare civilă 

române. Astfel, instituția noastră a efectuat o serie de verificări specifice, a impus anumite măsuri 

și a informat Direcția de Pașapoarte cu privire la rezultatul acestora. 

 Întreaga activitate a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor – Municipiul 

București a avut ca scop asigurarea unui climat profesionist și deschis către, și aproape de  

cetățean, fundamentat pe aplicarea cu consecvență a prevederilor legale în domeniu și se 

desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe 

baza și în executarea legii. 

 

9.3 Direcţia Generală Operaţiuni -  Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat 

 Primaria Municipiului Bucureşti este unul dintre cei mai importanti membrii ce 

alcatuiesc Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă iar Primarul General este 

Vicepreşedintele acestui comitet (53 membrii formeaza CMBSU in baza Ordinul nr. 

283/08.05.2012 privind actualizarea Componenţei Comitetului Municipiului Bucureşti pentru 

Situaţii de Urgenţă, actualizarea componenţei Grupurilor de Suport Tehnic, pe tipuri de risc şi 

actualizarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului 

Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţa, aprobată, modificată 

şi completată prin Legea nr. 15/2005. 

 În condiţiile realizării unui management optim al situaţiilor de urgenta si pentru 

asigurarea unui climat de siguranţa si securitate in cazul unor catastrofe naturale sau accidente 

industriale, Hotararea nr.2288/2004 precum si legea 481/2004 reglementează relaţiile 

institutionale (colaborarea) dintre administraţiile locale si structurile specializate de intervenţie ale 

Ministerului de Interne. In acest context DIMV reprezintă interfaţa dintre PMB si ISUBIF, prin 

care PMB asigura o parte din logistica necesara ISU, pentru intervenţiile in situaţii de urgenta. 

 Din acest motiv DIMV beneficiază de un buget propriu din care se achiziţionează 

materiale pentru ISUBIF , depozite de stoc si pentru proiectele in derulare. Unul dintre aceste 

proiecte îl reprezintă înfiinţarea celor 12 tabere de sinistraţi pe teritoriul Capitalei precum si a 

Arenei Naţionale ( Locaţiile taberelor de sinistrati precum si dotările acestora au fost transmise 

catre ISUMB pentru a fi luate în evidenţă şi pentru a fi puse la dispoziţia Comitetului 

Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă in cazul declararii unei situatii de urgenta). 

9.3.1. Serviciul Suport Logistic şi Voluntariat Pentru Situaţii de Urgenţă (SSLV-SU) 

 În cursul anului 2016 s-au efectuat următoarele activităţi; 

- S-a întocmit proiectul anual de propuneri bugetare finanţate integral de la bugetul 

local, pentru "achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii" şi pentru "cheltuieli 

curente - titlul II - bunuri şi servicii", aferente capitolului 61.02.05 - protecţie civilă şi 

protecţia contra incendiilor, ţinând seama de solicitările I.S.U.B.IF pentru asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a activităţii specifice şi pentru dotarea necesară 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă la obiectivele PMB, cu formaţiuni profesioniste;  

- S-a finalizat inventarierea anuală 2015, în baza Dispoziţiei emisă de Primarul 

Generai, de către subcomisiile de inventariere a depozitelor cu bunuri materiale de 

protecţie civilă, constituite din personalul serviciului, procedând la inventarierea faptică 

a acestora, la întocmirea proceselor verbale cu rezultatele inventarierii faptice la fiecare 

depozit şi completarea listelor de inventariere cu valorile contabile transmise de către 

Direcţia Financiar - Contabilitate, după care lucrarea s-a predat comisiei centrale de 

inventariere; 

- S-a constituit Comisia de casare, care a întocmit listele cu propunerile de casare a 

bunurilor materiale cu durata de folosinţă depăşită , deteriorate fizic sau uzate moral; S-

au pus la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti Ilfov şi a 

serviciilor pentru situaţii de urgenţă de la sectoare, dotările independente, aparatura şi 

bunurile de protecţie civilă necesare pentru instruirea formaţiunilor de intervenţie în 
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situaţii de urgenţă, pe bază de procese verbale întocmite de gestionarul - magazinerul 

depozitului şi pe bază de Comodat (Contract de împrumut pentru folosinţă); 

- S-au întocmit şi predat prin DGO, anexele solicitate de DIRECŢIA GENERALĂ 

ECONOMICĂ (DGE) - DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILĂ (DFC) - DIRECŢIA 

BUGET (DB) privind propunerile DIRECŢIEI ÎNZESTRARE MATERIALĂ şi 

VOLUNTARIAT(DIMV) de cheltuieli curente şi de capital (investiţii), pentru anul 2016 

precum şi estimările de investiţii pentru anii 2017 - 2019, aferente capitolului 61.02.05 - 

protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor, pentru asigurarea desfăşurării în bune 

condiţii a activităţii specifice şi pentru dotarea necesară intervenţiilor în situaţii de 

urgenţă, cu formaţiuni profesioniste; 

- în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Bucureşti-llfov nr. 001/23.03.2016 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 

au fost efectuate plăţi pentru contributia Primăriei Municipiului Bucureşti în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ilfov (ADIBI); 

- S-a întocmit documentaţia necesară pentru înscrierea în circulaţie a unei 

autospeciale de transport materiale de protecţie civilă. 

-  

 

9.3.2 Serviciul Organizare - Mobilizare şi  Planuri Operative (SO- MPO) 

 

În cursul anului 2016 s-au efectuat următoarele activităţi: 

• S-a întocmit tematica şi programarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

pentru anul 2016 şi s-au înaintat spre avizare şi aprobare către Directorul D.G.O. şi Primarul 

General; 

• S-au elaborat temele pentru direcţiile din cadrul P.M.B., existenţa şi completarea 

corectă a fişelor individuale de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-au distribuit fişe în 

raport de cerinţele structurilor P.M.B.; 

• S-au efectuat instructaje semestriale cu persoanele cu atribuţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă din cadrul fiecărei direcţii din P.M.B.; 

• S-a actualizat procesul "Elaborare Documente Pregătitoare şi Operative Privind 

Măsuri de Protecţie Civilă"; 

• S-a cooperat pe linie de specialitate cu Instituţia Prefectului, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi cu alte Instituţii cu atribuţii în domeniul situaţiilor 

de urgenţă; 
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• S-au inventariat lunar materialele şi echipamentele cu care au fost dotate cele 12 

tabere de sinistraţi şi Arena Naţională; 

• S-au inventariat trimestrial materialele şi echipamentele cu care au fost dotate 

depozitele Direcţiei înzestrare Materială şi Voluntariat; 

• S-au întocmit graficele de pază; 

• S-a executat controlul personalului de pază de la Punctele de Comandă şi de la 

depozitele pentru situaţii de urgenţă ale D.Î.M.V. 

• S-a asigurat mentenanţa echipamentelor de curent electric ca sursă independentă 

în cadrul celor 12 tabere de sinistraţi. 

• S-au format echipe instruite de către constructor, care saptămânal asigură 

utilizarea corectă şi evitarea colmatării a celor 12 puţuri din cadru! taberelor de sinistraţi. 

• S-a asigurat necesarul de combustibil pentru sursele alternative de curent electric 

pentru alimentarea taberelor de sinistraţi în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului 

Bucureşti în cele 12 unităţi; 

• în urma adresei Doamnei Decan - Profesor Universitar Dr. Laura COMÂNESCU 

şi Doamnei Profesor Dr. lulia ARMAŞ de la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii 

Bucureşti către Doamna Primar General Gabriela FIREA, prin care se solicita sprijinul Primăriei 

Municipiului Bucureşti în vederea vizitării şi analizării de către studenţi a soluţiei tehnice 

adoptată de Primăriei Municipiului Bucureşti pentru clădirea din Bulevardul Regina Elisabeta în 

ceea ce priveşte rezistenţa la cutremur, reprezentanţii Direcţiei înzestrare Materială şi Voluntariat 

împreună cu consultantul clădirii, au dezastrelor al Facultăţii de Geografie din cadrul cadrul 

Universităţii din Bucureşti. Acesta are ca scop principal pregătirea viitoarelor cadre de răspundere 

din instituţiile publice şi private. 

• S-a elaborat Evidenţa Militară a Salariaţiilor şi Asigurarea Mobilizării la Locul de 

Muncă a Personalului cu Obligaţii Militare din Primăria Municipiului Bucureşti. 

• S-au iniţiat şi aprobat Proiectele de Hotărâre de Consiliu cu privire la ADIBI cu 

privire la „Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Bucureşti - Ilfov". 

• S-a iniţiat şi aprobat Proiectul de Hotărâre de Consiliu P.A.A.R. 

• S-a iniţiat şi aprobat Proiectul de Hotărâre de Consiliu cu privire la aprobarea 

„Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2016 privind 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă". 
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• S-a iniţiat şi aprobat Proiectul de Hotărâre de Consiliu cu privire la „înfiinţarea de 

noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului Pentru 

Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov". 

 

9.4 Corpul de Control al PG 

       În perioada 10.07.2016 - 31.12.2016, in baza ordinelor de serviciu si mandatelor,  aprobate de 

Primarul General, lucrătorii Corpului de Control au desfăşurat următoarele activităţi: 

    Spitale controlate= 6 

      -  din  care: 

- Administraţia Spitalelor si Serviciilor Medicale a mun. Bucureşti; 

- Spitalul Universitar de Stomatologie ,,Prof. Dan Theodorescu”; 

- Spitalul Clinic ,,Colţea’’; 

- Spitalul Clinic de Copii ‘’Dr. Victor Gomoiu”; 

- Spitalul Clinic ,,Nicolae Malaxa’’; 

- Spitalul de psihiatrie prof.dr. Alexandru Obregia. 

    Obiective controlate=12 

        - din care: 

- Administraţia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucureşti; 

- Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucureşti; 

- Centrul de Creaţie Artă si Tradiţie a mun. Bucureşti; 

- Direcţia Generala de Poliţie Locala si Control a mun. Bucureşti; 

- Şcoala Generala nr. 173; 

- Teatrul ,,Excelsior’’; 

- Universitatea Populara ,,Ioan I. Dalles’’; 

- S.C. Dumitraş Med SRL; 

- S.C. CM Alma SRL; 

- S.C. Stoma Dent Non Stop SRL; 

- S.C. Ionela Med  SRL; 

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protecţia Animalelor. 

     Petiţii si sesizări înregistrate= 25 

- din care : soluţionate= 22 

 

9.5 Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor-A.S.P.A. 
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          Conform estimării, efectuată la sfârşitul anului 2012, pe străzile capitalei erau aproximativ 

65.000 câini. 

Această estimare s-a realizat conform metodei de numărare directă-standard 

WSPA-World Society for the Protection of Animals 

WHO-World Health Organisation 

OIE-World Health for Animal Health 

         De la începutul programului de gestionare a câinilor fără stăpân asumat, respectiv 

septembrie 2013 şi până la finele anului 2015, au fost capturaţi un număr de 32 933 câini, iar din 

luna ianuarie 2016 până la 31.12.2016  s-au capurat  un număr de 4342, au fost adoptaţi şi 

revendicaţi 3011 câini şi 1345 câini au fost sterilizaţi. 

         În adăposturile ASPA se află un număr de 294 câini(numărul câinilor din adăposturile 

ASPA variază zilnic în funcţie de numărul câinilor adoptaţi). 

        În urma planului de măsuri adoptat, am redus semnificativ numărul de persoane muşcate de 

câinii fără stăpân de pe raza Municipiului Bucureşti. 

        Conform datelor furnizate de Spitalul de Boli infecţioase Matei Balş, s-a redus semnificativ 

numărul de persoane muşcate de câinii fără stăpân de pe raza Municipiului Bucureşti. Astfel, în 

anul 2012, numărul persoanelor muṣcate a fost de 7857, iar în anul 2016 până la finele lunii 

noiembrie numărul persoanelor muşcate a scăzut la 684. 

         Deşi s-a dorit permanent îngrădirea activităţii instituţiei şi minimalizarea eforturilor depuse 

prin antiactiuni  realizate de oamenii fundaţiilor de protecţie a animalelor, care doresc şi acum 

câinii liberi pe străzi, eficienţa şi eficacitatea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia 

Animalelor este evidentă şi apreciată de cei care înţeleg cu adevărat sensul în care dorim să 

înaintăm pentru a ne alinia la standardele Uniunii Europene. 

 Menţionez faptul că, la începutul anului 2016 am participat, ca parte a unui grup 

de lucru, la o întrunire organizată in cadrul ANSVSA unde s-a prezentat calendarul propus de  

Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor OIE pentru realizarea campaniei de 

conştientizare privind controlul populaţiei de câini în: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 

Croaţia, Macedonia, Grecia, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia. Campania trebuie realizată 

la nivel naţional şi va fi destinată proprietarilor de câini, viitorilor proprietari, informării adulţilor 

şi copiilor, precum şi diferitelor entităţi(ONG-uri, autorităţi locale, mass-media, medici veterinari, 

unităţi de învăţământ). 

 

 În anul 2016 au fost depuse două proiecte de hotărâre pentru construirea sediului 

ASPA şi consolidării adăpostului Theodor Pallady. 
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CAPITOLUL 10 
 

RELAȚIA CU CETĂȚENII SI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 
 

10.1 Direcția Relații Publice și Informare 

Municipalitatea  și-a propus și a urmărit îndeplinirea pe anul 2014 a obiectivului general 

“menținerea în prim-plan a cetățeanului și a exigenței sale printr-o guvernare și funcționare 

instituțională și transparență decizională” prin grija Direcției Relații Publice și Informare. 

În cursul anului 2016, la Primăria Municipiului București, s-a înregistrat în aplicația 

informatică, Managementul Relațiilor cu Cetățenii (CRM) un număr de 88.987 petiții, din care 

64.989 petiții au fost depuse personal de către petenți la Centrul de Informare și Documentare 

pentru Relații cu Cetățenii, 16.045 au fost transmise prin poștă, 7.834 au fost transmise prin e-

mail și 119 au fost transmise prin fax.  

 

Situație petiții depuse în anul 2016 

 

 

Din cele 88.987 petiții înregistrate în anul de referință, 36.917 de petiții au fost depuse de 

persoane fizice române, 183 de persoane fizice străine, 51.728 de persoane juridice române și 159 

de persoane juridice străine. 

 

 

       Situație petiții înregistrate în anul 2016 
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    Cele mai multe petiții depuse de cetățeni la Primăria Municipiului București, în anul 

2016 au vizat următoarele probleme: juridice - 18.035 petiții, de urbanism – 11.614 petiții, de 

transporturi, drumuri si sistematizarea circulației – 11.1191 petiții, de patrimoniu – 10.607 petiții, 

de utilități publice – 7.112 petiții, de mediu – 6.887 petiții, locative – 2.109 petiții, etc. 

 În perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost înscrise în audiență la Primarul General 

1.106 persoane, vizând probleme juridice (soluționare dosare conform Legii nr.10/2001, Legii 

nr.165/2003, adeverințe notificări, adeverințe litigii), probleme de urbanism ( certificate urbanism, 

autorizații de construcție, aprobare PUD, PUZ),  probleme  imobiliare ( cumpărare, reparații, 

consolidări, expertize, exproprieri), probleme locative, probleme de inspecție, probleme de 

utilități publice și transport și altele. 

 Primarul General a primit în audiență în cursul anului 2016 un număr de 36 persoane, 

înscrise prin grija Direcției Relații Publice și Informare, cu  următoarele probleme: locative (11 

persoane), reparații imobile, consolidări, patrimoniu  (8 persoane), probleme utilități publice (6 

persoană), probleme de urbanism (6 persoane) probleme inspecție și control (4 persoane) și 

diverse (o persoană).    

De asemenea, în cursul anului 2016, au fost programate pentru audiențe la cei doi  

Viceprimari 108 de persoane, din care doar 73 de persoane s-au prezentat. 

La Secretarul  General s-au înscris în audiențe 2 persoane, una cu o problemă de urbanism 

și una cu o problemă legată de organizarea unui evenimente culturale, care s-au prezentat conform 

programărilor stabilite. 

În perioada ianuarie – august  2016, s-au înscris în audiență la  consilierii juridici din 

cadrul Serviciului Evidență, Analiză, Soluționare și Gestionare Notificări Legea nr. 10/2001, 

1.611 de persoane, exclusiv cu probleme legale de aplicarea Legii nr. 10/2001.  

La Dispeceratul Primăriei Municipiului București s-a înregistrat în cursul anului 2016  un 

număr de 3.189 sesizări telefonice, în principal referitoare la disfuncționalități privind iluminatul 
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public și casnic, starea drumurilor (gropi în carosabil, semafoare defecte, lipsă indicatoare de 

semnalizare), probleme legate de salubritate (deszăpeziri, gunoaie neridicate), sesizări pentru 

APA NOVA, etc.  

Tot la Dispeceratul Primăriei Municipiului București au mai fost înregistrate 983 de 

sesizări în legătură cu  câinii fără stăpân existenți pe domeniul public.  

Pentru îmbunătățirea relației între Primăria Municipiului București și cetățeni, Direcția 

Relații Publice și Informare a înființat cinci Puncte de Informare și Documentare pentru Relații cu 

Cetățenii Municipiului București, care urmează să fie deschise în cursul anului 2017. 

Prin înființarea Punctelor de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii se 

dorește creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor față de serviciile publice locale, dar și 

informarea turiștilor români și străini. 

 

10.2 Direcția Auditul și Managementul Calității 

Prevedere legală aplicabilă: HG 1723/14.10.2004 privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul – instituie obligația 

implementării unui sistem de management al calității pentru serviciile către cetățeni în 

conformitate cu ISO 9001. 

Ce garantează certificarea? Sunt 2 aspecte: primul ține strict de instituție și de organizarea 

ei internă, cel de-al doilea ține de imaginea sa și de relațiile cu partenerii externi, toate procesele 

fiind documentate, fiind bine organizate, se ajunge la acel serviciu pe care și l-a dorit instituția 

respectivă (în PMB au fost identificate un număr de 276 procese conform DPG nr. 519/2014). La 

nivel internațional un certificat ISO aduce un plus de încredere. Partenerii de peste hotare (BERD, 

BEI, Banca Mondială, etc.) solicită certificarea conform unui standard internațional. 

Primăria Municipiului București este certificată ISO 9001:2008 - calitate și ISO 

14001:2004 – mediu, din anul 2004, respectiv 2005. 

Municipalitatea prin Direcția Auditul și Managementul Calității și-a îndeplinit 

următoarele obiectivele propuse pentru anul 2016: 

- menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat; 

termen – permanent; 

- supravegherea Sistemului de Management Integrat de către Lloyd’s Register Quality 

Assurance (LRQA) in perioada 23 – 27 mai 2016 (certificare sistem de management al calității 

conform SR EN ISO 9001:2008, certificare sistem de management de mediu conform SR EN ISO 

14001:2005); termen – iunie 2016 – REALIZAT – sursa de finanțare buget local – buget aprobat 
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– 70.000 lei – buget utilizat pentru Supravegherea Sistemului de Management Integrat – 62.190 

lei.  

- revizuirea documentației Sistemului de Management Integrat în concordanță cu 

schimbările produse în organizație (Organigramă, ROF, legislație, etc.); termen – permanent. 

10.2.1 Activități desfășurate în acest sens: 

- fiecare angajat coordonează, prin notă de serviciu, 2-3 direcții din PMB pe linia 

Sistemului de Management al Calității și Mediului (raportări lunare, raportări semestriale, 

planificări obiective, identificare procese generale și specifice, participare în echipele de elaborare 

proceduri generale și specifice, instruiri, pregătire direcție pentru auditul extern de supraveghere/ 

recertificare, managementul riscurilor); 

- audituri interne calitate, conform Program Anual Audit – există echipe de auditori (2-3, 

în funcție de complexitate) care efectuează audituri în cadrul direcțiilor PMB – circa 32-34 

audituri pe an, audituri care necesită o perioadă de pregătire înainte de desfășurarea propriu zisă și 

o perioadă de întocmire a raportului de audit după desfășurare. 

- coordonare Comitet de Protecție Mediu (identificare aspecte de mediu, evaluare impact 

de mediu asociat fiecărui aspect de mediu identificat; determină aspectele de mediu cu impact 

semnificativ; consultare legislație și comunicare prevederi aplicabile în cadrul PMB). 

- modificarea documentului Declarația și Angajamentul Primarului General al 

Municipiului București în domeniul Calității și Mediului – document de politică stabilit, 

implementat și menținut de către managementul de la cel mai înalt nivel – modificat în 

12.09.2016. 

- demersuri privind actualizarea Listei privind procesele desfășurate în cadrul PMB în 

colaborare cu administratorii de proces. 

 

 

10.3 Direcția Sisteme Informatice 

 Proiectele derulate de Municipalitatea prin Direcția Sisteme Informatice se desfășoară în 

jurul a trei teme după cum urmează: 

 Menținerea, administrarea și dezvoltarea în continuare a Sistemului Informatic Integrat pentru 

Managementul Activităților din PMB 

 „e-București – Sistem Informatic Integrat pentru managementul activităților la nivelul 

administrației publice locale a municipiului București și servicii extinse către cetățeni” 

 Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență în regiunea București – Ilfov  
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10.3.1 Menținerea, administrarea și dezvoltarea în continuare a Sistemului Informatic Integrat 

pentru Managementul Activităților din PMB 

În cadrul Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul Activităților PMB s-au 

administrat următoarele sisteme: 

- Sistemul Informatic pentru Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale și Umane ale PMB 

- Sistemul Informatic pentru realizarea Băncii de Date Urbane a Municipiului București 

- Sistemul Informatic de Management al Documentelor și al Fluxurilor de Lucru 

- Sistemul Informatic pentru Managementul Relației cu Clienții 

- Sistemul Informatic de Mesagerie Electronică 

în cadrul cărora s-au realizat activități de întreținere, actualizări, instalări/configurări, 

asistență tehnică utilizatori, instruire utilizatori, dezvoltări etc. 

și, de asemenea s-au asigurat serviciile pentru: 

- Securitatea Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul Activităților PMB cu activități 

de administrare sistem antivirus, sistem de recuperare informații în caz de dezastru, gestiune 

active directory, etc.  

- Infrastructura Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul Activităților PMB 

în cadrul cărora s-au realizat activități de: achiziție  stații de lucru ( 120), întreținere/ 

reparații echipamente ( 2132 fișe de intervenții), asigurare piese de schimb și consumabile, 

instalări/configurări echipamente (247 cereri de instalare), asigurarea conectării în rețeaua 

metropolitană ( 2 legături) și accesul la internet al PMB 

 

10.3.2 „e-București - Sistem Informatic Integrat pentru managementul activităților la nivelul 

administrației publice locale a municipiului București și servicii extinse către cetățeni” 

A. Pagina de Internet/Intranet a PMB 

În cadrul căruia s-a realizat administrarea site-lui pmb.ro, asigurându-se: 808 actualizări 

ale conținutului, 5 pagini dinamice noi, instalări/actualizării aplicații Legea 10/ Legea 18, 

verificări pagini și link-uri, asistență tehnică etc; 

Site-ul pmb.ro a avut in 2016 peste 550 mii vizitatori, care au vizualizat peste 1,32 

milioane pagini. 

B. Sistemul de informare și vot pentru CGMB  

În cadrul căruia s-a asigurat administrarea sistemului de vot si informare și serviciile de 

asistență tehnică. 

 

10.3.2 Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență în regiunea București – Ilfov  
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A. Sistemul pentru Managementul Situațiilor de Urgență la nivelul Municipiului București 

 

Sistemul de Management al Situațiilor de Urgență la nivelul Municipiului București are în 

vedere  următoarele componente: 

- Proiectarea și execuția clădirii în care va funcționa Centrul Municipal Integrat pentru Situații de 

Urgență (CMISU); 

- Realizarea Sistemului de Management al Situațiilor de urgență la nivelul Municipiului 

București: 

        - realizare softuri – furnizare software de bază, sisteme de operare, baze de date,    

dezvoltarea sistemului și integrarea sistemului cu sisteme externe, instruire, implementare, 

mentenanță;  

-  furnizare echipamente  pentru tehnică de calcul  și comunicații;  

-  furnizare echipamente pentru funcționarea și securitatea CMISU. 

În perioada iulie-noiembrie  2016 s-a realizat recepția clădirii Centrului Municipal Integrat 

pentru Situații de Urgență cu o valoarea de 23.134 mii lei. Proiectarea și execuția clădirii au fost 

finalizate în conformitate cu Proiectul Tehnic aprobat de către CTE al PMB în iunie 2013    ( aviz 

nr. 32/21.06.2013) 

Până în luna  noiembrie 2016 s-a obținut ATR și s-a semnat contractul de branșament în 

vederea conectării clădirii CMISU la rețeaua de alimentare cu energie electrică - valoarea 

lucrărilor 357 mii lei 
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În anul 2016 au continuat: 

 dotarea cu echipamente funcționale și de securitate a CMISU în valoare de 5.950 mii lei: 

generatoarele de alimentare cu energie electrica; pilonul antenei CMISU; rețeaua de comunicații 

integrate voce - date (RCVD); sistemul de securitate PKI; container TEMPEST pentru protecție împotriva 

interceptării informațiilor 

 dotarea cu echipamente hardware și licențe software în valoare de 795 mii lei, 

 de asemenea, a continuat efortul de operaționalizare a CMISU: planul de relocare în clădire și 

repartizare a spațiilor utilitare pentru   agențiile de urgență care vor desfășura serviciul de dispecerizare 

la rutină; stabilirea modului de interconectare a CMISU  cu MAI și STS; astfel, s-au definitivat: 

1. SALA OPERATORILOR: sala amfiteatru, dotare cu video-wall, stații de lucru, comunicații 

interne și externe (80 posturi) 

 

2. SALA CMBSU: sala membrilor (60 posturi) 

3. SALA MULTIFUNCȚIONALĂ: sala open-space, oferă posibilitatea utilizării în funcție 

de nevoi 

4. SĂLI SUPORT: săli specifice pentru lucrul echipelor tehnice ale agențiilor 

5. SĂLI  FUNCȚIONALE pentru relaxare, relații cu publicul, administrativ 

 și s-a definitivat, împreuna cu agențiile implicate, Matricea Seturilor de Date folosite de aplicația  

informatică Bemis a SMSUMB și modul de transmitere a datelor către CMISU. 
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10.4 Direcția Juridic  

In anul 2016 au fost înregistrate la Direcția Juridic un număr de 30.023 lucrări. 

Prezentam mai jos activitatea fiecărui serviciu din cadrul direcției. 

10.4.1 Serviciul Instanțe Civile și Contencios Administrativ  
Atribuții 

 reprezintă pe baza de delegație, interesele Municipiului București sau, după caz, Primarul 

General, în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, conform legii; 

 formulează, exercită si susține acțiunile, căile de atac -ordinare si extraordinare - precum 

și orice alte cereri, probe, apărări sau excepții, potrivit procedurii de judecată, inclusiv 

cele referitoare la realizarea și plata creanțelor municipalității pe calea executării silite, în 

dosarele în care figurează ca reprezentant; 

 întocmește răspunsuri la petiții referitoare la litigiile în care instituția este parte. 

In anul 2016 municipalitatea a fost citată în aproximativ 6000  litigii 

Municipiul București are pe rolul instanțelor judecătorești următoarele tipuri de litigii: 

Litigii civile : 

• Acțiuni în revendicare :  

• Acțiuni având ca obiect despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv de către stat și care nu mai 

pot fi restituite in antura. 

• Contestații împotriva Dispozițiilor emise in baza Legii 10/2001. 

• Acțiuni privind constatarea nevalabilității titlului statului asupra unor imobile 

• Acțiuni în constatarea prescripției achizitive. 

• Acțiuni de ieșire din indiviziune. 

• Contestații formulate împotriva proceselor verbale de contravenție încheiate  

de Direcția de Inspecție și Control General 

• Alte litigii întemeiate pe diverse texte și acte normative. 

Litigii in contencios administrativ 

Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prevede că orice persoana fizică sau 

juridică poate solicita anularea unui act administrativ când se considera vătămat in drepturile sale 

recunoscute de lege. Conform Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, Primarul 

General emite dispoziții, iar Consiliul General al Municipiului București adopta hotărâri. Aceste 

două categorii de acte administrative sunt supuse controlului de legalitate exercitat de prefect în 

baza Legii nr.215/2001 și controlului judecătoresc. 

• Acțiuni formulate de prefect împotriva unor dispoziții de primar general. 

• Acțiuni formulate de terți împotriva unor dispoziții de primar general. 
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• Comunicare de informații de interes public 

• Obligarea la plata taxei de concesiune de către terți 

• Contestații împotriva procedurilor de licitație 

• Contestații împotriva actelor administrative ale diferitelor direcții din cadrul PMB  

• Alte litigii întemeiate pe diverse acte normative. 

 

10.4.2 Biroul Cauze Comerciale următoarele atribuții: 

• Asigura reprezentarea Primăriei Municipiului București prin Primarul General ori a Consiliului 

General al Municipiului București si a unităților fără personalitate juridica de sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului București in fata organelor judecătorești in cauze comerciale 

in vederea recuperării debitelor; 

• Asigura reprezentarea municipalității in fata altor organe jurisdicționale cum ar fi Colegiul 

Jurisdicțional al Curții de Conturi, organele specializate ale Ministerului de Finanțe, Consiliul 

Concurentei, etc.; 

• Tine evidenta cauzelor comerciale aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

• Ia masuri pentru realizarea creanțelor, obținerii titlurilor executorii si sprijină executarea 

acestora; 

• Redactează acțiuni judecătorești, întâmpinări, apeluri si recursuri in cauze comerciale; 

• Întocmește răspunsuri la adrese si la interogatorii;  

• Promovează căile extraordinare de atac; 

• Asigura punerea in executare a hotărârilor judecătorești ramase definitive si irevocabile; 

• Asigura îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a litigiilor 

comerciale in care municipalitatea este parte. 

 
Municipiul București are pe rolul instanțelor judecătorești următoarele tipuri de litigii de 

natură comercială: 

 • Acțiuni izvorâte  și întemeiate pe răspunderea contractuală: 

- în pretenții  

- rezilierea, rezoluțiunea contractelor  pentru nerespectarea obligațiilor contractuale 

asumate. 

- obligarea la îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate 

• Acțiuni izvorâte și întemeiate pe răspunderea civilă delictuală 

• Acțiuni în revendicare a unor spații comerciale:  

• Acțiuni în constatare 
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• Acțiuni ce au ca obiect obligația de a face / a nu face 

• Acțiuni în anulare sau de constatare a nulității unor acte juridice cu caracter comercial 

• Acțiuni în evacuare 

• Acțiuni in regres. 

• Contestații la executare  

• Procedura insolvenței 

• Acțiuni de arbitraj comercial 

• Alte litigii întemeiate pe diverse texte și acte normative. 

 

10.4.3. Serviciul  evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări Legea nr.10/2001 

1. Biroul analiză și soluționare petiții legile proprietății 

Din numărul dosarelor administrative întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001, înregistrate 

în evidența informatizată privind notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001,  respectiv 

42566,  în anul 2016 au fost emise un număr de 537 Dispoziții ale Primarului General după cum 

urmează: 

- 27 Dispoziții ale Primarului General prin care s-au restituit în natură imobile; 

- 90 Dispoziții ale Primarului General prin care s-au restituit în natură imobile și prin care 

au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent/compensatorii prin puncte pentru imobile; 

- 378 Dispoziții ale Primarului General prin care au fost acordate măsuri reparatorii în 

echivalent/compensatorii prin puncte pentru imobile; 

- 25 Dispoziții ale Primarului General prin care au fost respinse notificări; 

- 1 Dispoziție a Primarului General prin care a fost acordat imobil în compensare; 

- 17 Dispoziții ale Primarului General prin care au fost declinate spre competență 

soluționare notificările către unitatea deținătoare a imobilelor  

Au fost înaintate Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul 

Legii nr. 10/2001 în vederea analizării și întocmirii propunerii de soluționare un număr de 909 

dosare administrative întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001. 

În anul 2016, în cadrul Serviciului evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări 

Legea nr. 10/2001 au fost înregistrate un număr de 11502 petiții/adrese (solicitare stadiu dosar, 

solicitări privind situația notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, completări a 

dosarelor administrative,…etc.) ,dintre care un număr de aproximativ  1800 de  petiții/adrese 

nesoluționate (generat de existența unui număr insuficient de salariați care să aibă atribuții 

izvorâte din aplicarea Legii nr. 10/2001, numărul mare de dosare administrative întocmite în 

temeiul Legii nr. 10/2001 deținute în portofoliul consilierilor juridici/consilierilor (circa 5000 
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dosare/consilier juridic/consilier/expert), complexitatea dosarelor administrative constituite în 

baza Legii nr. 10/2001 și volumul mare de documente ce trebuiesc analizate, …etc), care urmează 

a fi soluționate ulterior. 

Au fost transmise de la nivelul Serviciului evidență, analiză, soluționare și gestiune 

notificări Legea nr. 10/2001, un număr de 586 Dispoziții ale Primarului General în care au fost 

acordate măsuri reparatorii în echivalent/compensatorii prin puncte, în original, către Instituția 

Prefectului Municipiului București , în vederea exercitării controlului de legalitate și un număr de 

9 Dispoziții ale Primarului General în care au fost acordate măsuri reparatorii în 

echivalent/compensatorii prin puncte, în original, către Autoritatea Națională pentru Restituirea 

Proprietăților. 

S-au transmis spre competentă soluționare către unitatea deținătoare a imobilelor, un 

număr de 40 dosare administrative. 

Au fost transmise către Direcția Patrimoniu un număr de 819 dosare și un număr de 204 

lucrări. 

În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 5439 dosare transmise  potrivit art. 43 din 

Legea nr. 165/2013, conform căruia cererile depuse în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 

18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art.34 din Legea 1/2000, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vizează teren cu categoria de curți-

construcții, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit comisiilor 

constituite pe lângă autoritățile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea 

soluționării.  

La nivelul Biroului analiză și soluționare petiții legile proprietății, în anul 2016 au fost 

înregistrate un număr de 187 petiții/adrese, soluționate integral. 

2. Serviciul Legislație: 

În perioada 03.01- 31.12.2016 în cadrul Serviciului Legislație au fost înregistrate un 

număr total de 2695 lucrări, dintre care: 

- 1585 proiecte Dispoziții Primar General în vederea avizării (schimbări nume, atribuire 

licențe taxi, dispoziții de personal, desființări construcții, etc.) 

- 906 lucrări cuprinzând petiții și puncte de vedere solicitate de către direcțiile de 

specialitate din cadrul PMB, regii autonome, instituții publice și societăți comerciale aflate sub 

coordonarea sau autoritatea CGMB,  

- 6 proiecte de Dispoziții Primar General de restituire imobile în temeiul art. 480 Cod civil 

și 1 proiect de Dispoziție Primar General privind ieșirea din indiviziune, proiecte elaborate si 

redactate în totalitate de acest serviciu, 
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- 197 proiecte de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București propuse spre 

avizare. 

În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Serviciului Legislație au 

participat în comisiile constituite la nivelul PMB pentru achiziționarea de servicii și lucrări 

publice efectuate în temeiul OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice, astfel: 

- Achiziția serviciilor de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului ˝Instalație de 

tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București” cod 

CPV: 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2); 90700000-4 Servicii privind mediul 

(Rev.2); 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta,  

- Achiziție prin selecție de oferte de servicii medicale – medicina muncii, cod CPV 

85147000-1 și servicii medicale de specialitate, cod CPV 85121200-5, 

- Achiziție contract de lucrări „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate si construcția 

incineratorului de nămol” Glina II, 

- Achiziția Serviciilor de consultanta în vederea elaborării caietelor de sarcini pentru 

contractele de asistenta tehnica si asistenta pentru managementul de proiect si asistenta in 

derularea procedurilor de achiziție publica pentru proiectul strategic de investiție “Instalație de 

tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București”. 

- Comisia privind Planul de Mobilitate Durabilă 2016-2020 Regiunea București-Ilfov; 

- Comisia de inventariere a documentelor direcțiilor depuse la Cabinet Primar General și 

aflate în păstrare din perioada mandatului Sorin Mircea Oprescu; 

- Comisia de identificare, verificare și reglementare a situației juridice a construcțiilor 

amplasate pe terenul situat în Sos. Nordului 7-9, sector 1, DPG nr.1263/2016; 

- Comisia pentru acordare ajutor financiar boli grave și incurabile constituită prin DPG 

nr.453/2016; 

- Comisia de soluționare a contestațiilor privind  organizarea și desfășurarea concursului 

de proiecte de management pentru instituțiile publice de cultură de interes local, constituită prin 

DPG nr.497/2016; 

În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Serviciului Legislație au 

participat în Unități de implementare a proiectelor, astfel: 

- U.I.P. Consolidare restaurare și conservare Observatorul astronomic “V. Urseanu” 

- U.I.P. Reabilitare si consolidare Muzeul “N. Minovici” 

- U.I.P. Consolidare restaurare și conservare „Casa Cesianu” 

- U.I.P. Consolidare restaurare și conservare „Arcul de Triumf” 
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În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Serviciului Legislație au fost 

membrii în 12 comisii de concurs constituite pentru recrutarea/angajarea personalului PMB. 

În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Serviciului Legislație au 

elaborat si redactat un număr de 11 proiecte D.P.G. întocmind raportul de specialitate aferent 

fiecărui proiect. (Ex. proiect ATOP, proiect acord privind înființarea unei societăți comerciale de 

către Sector 3, etc.) 

3. Biroul Avizări Contracte  

Activitatea Biroului Avizări Contracte s-a concretizat în îndeplinirea obiectivelor stabilite 

prin Regulamentul de Organizare și funcționare a biroului,  respectiv : 

1. Analizează din punct de vedere juridic și propune spre avizare contractele transmise de către 

compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București , 

2 Formulează propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluțiunii ori modificării contractelor 

încheiate între municipalitate și diverse persoane fizice sau  juridice,  

3. Colaborează cu celelalte compartimente la elaborarea proiectelor de contracte,  

4. Participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor precum și la încheierea de 

protocoale,  

5.  Formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și 

încadrarea lor conform legislației . 

6. Participă în cadrul comisiilor de licitație constituite la nivelul instituției pentru concesionarea 

de lucrări sau achiziții de bunuri. 

7. Consiliere și verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din 

cadrul Primăriei Municipiului București  

În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Biroului Avizări Contracte  au 

participat în comisiile constituite la nivelul PMB pentru achiziționarea de servicii și lucrări 

publice efectuate în temeiul OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice, 

Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare  o reprezintă proiectele de contracte 

supuse spre avizare,  acestea fiind  avizate pentru legalitate într-un număr  de 985 de contracte și 

anume : 

-  346 contracte de concesiune cabinete medicale (înaintate de Direcția Generală Achiziții ), 

- 21 contracte de concesiune teren extindere locuințe (înaintate de către Administrația Fondului 

imobiliar) , 

-  54 contracte de concesiune cote indiviza (înaintate de Direcția Generală Achiziții  ), 

 -  23 contracte de prestări servicii, contracte de furnizare încheiate in temeiul OUG nr. 

34/2006 (înaintate de către Direcția Proceduri Achiziții ), 
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-   33 contracte închiriere locuințe sociale (Direcția Patrimoniu – Serviciul Spațiu de 

Locuit si cu alta destinație ), 

-  51 contracte de servicii si întreținere (înaintate de către Direcția Generala Operațiuni ), 

-   67 contracte de consultanta , proiectare si execuție (  Direcția Generala de Dezvoltare și 

Investiții),  

-   32  Contracte de vânzare cumpărare cabinete medicale (înaintate de Direcția Generală 

Achiziții  ), 

 - 36 Note de încetare fise de calcul, contracte si acte adiționale  ( înaintate de Direcția 

Generală Achiziții), 

-  71 contracte (înaintate de către Direcția Generală Economică ), 

-   8 contracte (înaintate de către Direcția Afaceri Externe și Protocol), 

-  129 contracte de atribuire in gestiune delegată ( înaintate de către Direcția Transporturi 

), 

-   6 contracte (înaintate de către Direcția Patrimoniu ), 

-   6 contracte (înaintate de către Direcția Implementări Publice), 

 -  51 contracte ( înaintate de către Direcția Generală Operațiuni ), 

-   9 contracte (inaintate3 de către Administrația Spitalelor ), 

-   5 contracte (înaintate de către Direcția Cultura Sport, Turism ), 

-   8 contracte (înaintate de  Centrul Militar Zonal),  

-   22  contracte ( înaintate de Direcția Utilități Publice),  

-  7 contracte , convenții ,protocoale (înaintate de către Direcția de Mediu). 

În perioada 03.01- 31.12.2016 consilierii juridici din cadrul Biroului Avizări Contracte  au 

participat în Unități de implementare a proiectelor, astfel: 

U.I.P. ”Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca-Tei și zona adiacentă lor.” 

Au participat in comisiile de concurs și în secretariatele care au asigurat încheierea 

contractelor de management conducători instituții culturale aflate in subordinea Consiliului 

General al Municipiului București (Teatrul Mic, Teatrul Excelsior, Teatrul Metopolis, Teatrul 

Odeon etc.  

consilierii juridici din cadrul Biroului Avizări Contracte au fost membrii în 7 comisii de 

concurs constituite pentru recrutarea/angajarea personalului PMB. 

În perioada 03.01- 31.12.2016 în cadrul Biroului Avizări Contracte  au fost înregistrate un 

număr total  830 de lucrări, din care  
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 - 426 de puncte de vedere au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente 

ale instituției pentru consiliere juridică si verificare din punctul de vedere al legalității actelor 

precum si cereri depuse de persoane fizice si juridice,  

 - 404 adrese de înaintare cu propuneri de avizare a contractelor . 

 

10.5 Direcția Asistență Tehnică și Juridică are ca principale atribuții specifice următoarele: 

asigură legătura dintre Consiliul General al Municipiului București, ca autoritate deliberativă și 

autoritatea executivă, în baza competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și 

funcționare, precum și asigurarea transparenței în Primăria Municipiului București, prin aplicarea 

Legii nr.544/2001 și Legii nr.52/2003. 

În anul 2016, Consiliul General al Municipiului București s-a întrunit în 20 de ședințe din 

care 10 ședințe ordinare, 10 extraordinare, în care s-au aprobat 438 hotărâri C.G.M.B care au ca 

obiect dezvoltarea economico-socială și de mediu a orașului, administrarea domeniului public și 

privat, gestionarea serviciilor furnizate cetățenilor și cooperarea inter-instituțională pe plan intern 

și extern. De asemenea, Direcția Asistență Tehnică și Juridică a asigurat secretariatul comisiilor 

de specialitate ale CGMB care s-au întrunit în cursul anului trecut, în medie, în 18 de ședințe pe 

lună. 

În ceea ce privește asigurarea accesului la informațiile de interes public la nivelul 

Primăriei Municipiului București, vă comunicăm că în anul 2016 la Serviciul transparență 

decizională au fost înregistrate 875 de solicitări de informații de interes public formulate în baza 

Legii nr.544/2001. 

În executarea atribuțiilor care îi revin prin Regulamentul de organizare și funcționare, 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică a implementat și a urmărit aplicarea transparenței la nivelul 

Consiliului General al Municipiului București, având următoarele obiective: 

- să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca 

beneficiar al deciziei administrative; 

- să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor 

administrative și în procesul de elaborare a actelor normative; 

- să sporească gradul de transparență la nivelul instituției. 

Serviciul transparență decizională a demarat proceduri de consultare din oficiu pentru un 

număr de 56 proiecte de hotărâri CGMB cu caracter normativ, la care societatea civilă a formulat 

aproximativ 357 sugestii, obiecții, propuneri și recomandări. 
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De asemenea, s-au organizat 3 ședințe de dezbatere publică la care au participat consilieri 

CGMB, specialiști din cadrul direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General, cât și reprezentanți ai societății civile. 

 

10.6 Serviciul pentru Relația cu Mass-Media 

Municipalitatea prin Serviciului pentru Relația cu Mass - Media a organizat mai multe 

conferințe de presă, a transmis 270 comunicate de presă, 320 informări și declarații de presă, 

dintre care 20 au privit ședințele Consiliului General al Municipiului București, a organizat mai 

multe acțiuni în teren. 

Toate comunicatele emise de Serviciul pentru Relația cu Mass-Media au fost difuzate către 

portalul www.pmb.ro secțiunea "comunicate de presă", precum și pe pagina oficială de facebook 

a Primăriei Municipiului București. 

În paralel cu aceste activități Serviciul pentru Relația cu Mass-Media a monitorizat zilnic 

buletinele de știri ale posturilor de radio și televiziune (între 3 și 5 posturi TV simultan), site-urile 

de știri, ziare online, sesizând ierarhic superior, atunci când situația o impune, apariția unor 

materiale/știri TV care ar necesita clarificări, drepturi la replică, precizări sau completări. 

Monitorizarea a avut ca scop o mai bună cunoaștere a modului de reflectare în presă a 

acțiunilor Primăriei Municipiului București și a imaginii Primarului General, instrument care a 

permis o reacție rapidă din partea noastră pentru corectarea informațiilor false sau inexacte. 

 
Printre temele abordate în cadrul conferințelor/declarațiilor de presă amintim: 

- întâlnire  cu Ministrul Energiei și cu managementul ELCEN, în cadrul căreia au fost 

discutate situația RADET – ELCEN și măsurile care s-au luat pentru asigurarea agentului termic 

pe timp de iarnă; 

- întâlnire cu managementul RATB și cu sindicatul regiei pentru soluționarea problemelor 

cu care s-a confruntat rețeaua de transport din Capitală (reparații ale mijloacelor de transport, 

achiziția de autobuze noi); 

- măsuri comandamente (fenomene meteo extreme, inundații, deszăpezire); 

- întâlnire de lucru cu managementul RADET și sindicatul regiei pentru pregătirea 

sezonului rece, soluționarea în regim de urgență a avariilor apărute în rețeaua de termoficare și 

deblocarea conturilor regiei; 

- măsuri împreună cu primarii celor șase sectoare ale Capitalei, pentru coordonare în 

soluționarea problemelor Capitalei (program coordonat pentru reparații, aplicarea în regim de 

http://www.pmb.ro/


498 

 

urgență a programului de dezinsecție și deratizare), dar și pentru proiectele de dezvoltare ale 

orașului, construirea de piste pentru bicicliști în toate sectoarele Capitalei; 

- măsuri privind siguranța cetățenilor (montarea corturilor anticaniculă, verificarea 

ștrandurilor, bazinelor si piscinelor, verificarea locurilor de joacă prin toaletarea arborilor, 

verificare și control în piețe și alte spații unde s-au comercializat produse alimentare), 

identificarea împreună cu primarii de sector de noi locuri pentru parcări; relocarea unor trasee de 

transport în diferite zone ale Capitalei; 

- deblocarea obiectivelor de investiții ale municipalității; 

- clarificări privind declarațiile referitoare la organizarea evenimentelor în Capitală. 

Municipalitatea a susținut și susține evenimentele culturale și sportive din București, atât în spații 

deschise cât și în spații închise, însă s-a dorit elaborarea unui regulament clar de desfășurare a 

evenimentelor care au loc în centrul Capitalei, astfel încât  să fie evitate situații ca blocarea 

parcărilor, poluarea fonica și perturbarea sau chiar blocarea traficului rutier; 

- semnarea unui protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București și 

Camera de Comerț și Industrie a României; 

- prezentarea raportului la 20 de zile de la intrarea în insolvență a RADET;  

- Tribunalul București a admis cererea RADET de deschidere a procedurii de insolvență – 

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurări ca nu vor exista întreruperi în furnizarea apei 

calde și a căldurii, acestea fiind asigurate fără probleme pe întreaga perioadă a sezonului rece; 

- participarea la conferința "Orașul meu în Europa Noastră", eveniment care face parte din 

festivalul UrbanFest, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, împreună cu 

Primăria Municipiului București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

Comisia Europeană - DG REGIO (Direcția Generală de Politică Regională); 

- prezentarea planului de măsuri și acțiuni pentru reducerea riscului seismic în Capitală; 

- susținerea proiectelor culturale ale Capitalei; 

- prezentarea stadiului proiectelor - Pasajul de la Piața Sudului și Penetrația A1- Ciurel - 

Splaiul Independenței; 

- semnarea contractului de lucrări CL3 – reabilitarea principalelor colectoare de apă uzată 

A0 și B0 din Municipiul București, din cadrul proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta), în 

Municipiul București ; 

- participarea la Conferința „Tineri în Europa", acolo unde a fost prezentat Raportul de 

cercetare 2014-2015 „Youth in Europe/Tineri în Europa"- Consumul de substanțe și factorii 

sociali. 
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În anul 2016 Primarul General, a participat la diverse întâlniri/evenimente în țară, în 

străinătate la invitația mai multor oficiali, a avut întrevederi oficiale cu reprezentanții unor 

importante misiuni diplomatice acreditate la București: 

1. Participările externe au fost în număr de 4: 

- participarea Primarului General, Răzvan Sava, la cea de-a 5-a Întâlnire de dialog între 

primarii capitalelor europene și Comisia Europeană, eveniment ce a avut loc la Amsterdam, cele 

patru tematici dezbătute fiind calitatea aerului și mobilitatea urbană, creșterea cererii pentru 

locuințe ieftine, promovarea dialogului între culturi și lupta împotriva radicalizării și Criza 

refugiaților. 

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitată în Israel de către  primarii orașelor Tel 

Aviv și Ierusalim. Capitala României va coopera cu cele două administrații israeliene în special în 

domeniul sănătății, situațiilor de urgență, turism, proiecte de asistență socială pentru vârstnici, 

construcția de locuințe, start-upuri, sprijinirea investitorilor români și israelieni; 

- vizita Primarului General, Gabriela Firea, la Viena, la invitația primarului dr. Michael 

Häupl, ocazie cu care au fost dezbătute tematici de dezvoltare urbană, a fost analizată modalitatea 

prin care salariații Primăriei Capitalei ar putea efectua stagii de perfecționare la Viena, 

municipalitatea bucureșteană dorind,  în viitor, să preia modelul vienez pentru domenii prioritare 

precum transportul, turismul, gestionarea deșeurilor, parcurile și spațiile verzi, transportul, 

construirea de locuințe sociale și proiectul București- Port la Dunăre; 

- Edilul Șef, Gabriela Firea a fost invitată de comisarul european pentru Politici Regionale, 

Corina Crețu, la Bruxelles, principalele teme abordate în cadrul întrevederii au vizat posibilitățile 

de finanțare din fonduri europene a proiectelor prioritare ale municipalității bucureștene: 

extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, refacerea și modernizarea rețelelor de transport 

și a rețelelor de termoficare, distribuire energiei termice (în beneficiul RADET), finalizarea stației 

de epurare Glina"; 

2. Printre participările interne amintim: 

- discuții cu reprezentanții Federației Române de Fotbal despre situația stadionului 

Național Arena – lipsa autorizație de securitate la incendiu; 

- discuții cu reprezentanții Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic pentru a 

stabili măsurile care se impun în vederea creșterii transparenței informațiilor de interes public și 

facilitarea accesului cetățenilor la acestea; 

- au fost discutate problemele stringente ale Bucureștiului împreună cu primarilor celor 

șase sectoare ale Capitalei; 
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- vizita Ministrul Energiei, Victor Grigorescu și a managementul ELCEN. În cadrul 

acestui eveniment s-a discutat situația RADET-ELCEN și măsurile care trebuie luate pentru 

asigurarea agentului termic pe timp de iarna. Primarul General, Gabriela Firea, a anunțat că s-a 

decis demararea unui program comun de lucru, care să beneficieze atât de sprijinul Ministerului 

Energiei, cât și de cel al ELCEN. Astfel, s-a stabilit  ca reviziile ELCEN să includă și un program 

de reparații în rețeaua de distribuție a RADET, pentru a eficientiza timpul alocat acestora și pentru 

a reduce disconfortul cetățenilor; 

- discuții cu managementul RATB și cu sindicatului regiei pentru a soluționa problemele 

cu care se confrunta rețeaua de transport în comun din Capitala, dar și pentru a stabili un plan de 

măsuri pentru modernizarea și dezvoltarea transportului de calatori; 

- directorului general adjunct al Direcției Generale de Infrastructură din Ministerul 

Fondurilor Europene, Oana Arat a semnat la sediul Municipalității Contractul de finanțare pentru 

Proiectul retrospectiv având ca obiect extinderea rețelelor  de apă și canalizare în zonele 

cartierelor Apărătorii Patriei (sector 4), Ion Creangă și șos. Petricani (sector 2); 

- rectorii celor cinci universități de prestigiu din Capitala au făcut o vizită Primarului 

General, ocazie cu care a fost semnat un acord - cadru de colaborare privind efectuarea stagiului 

de practica în cadrul programelor de studii universitare de licența și master pentru un număr 

maxim de 40 de studenți pentru fiecare dintre universități; 

- întâlnire cu reprezentanții HORA ( Organizația Patronală a hotelurilor și restaurantelor 

din România); 

- discuții cu reprezentanții Poliției Rutiere, ai Administrației Străzilor, ai RATB și ai 

Direcțiilor de Specialitate din cadrul Primăriei Capitalei, pentru a se realiza strategia de 

implementare a sistemului de benzi unice pentru transportul public de persoane în Municipiul 

București; 

- Primarul general, Gabriela Firea a primit vizita reprezentanților Comitetului de 

Organizare UEFA  și ai Federației Române de Fotbal. S-au purtat discuții pe marginea planului de 

acțiuni în contextul organizării Turneului Final Euro 2020 la București; 

- Edilul Șef a fost invitată să participe la deschiderea lucrărilor Congresului al II lea al 

Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice „ATU Romania”; 

- întâlnire cu directorii celor 19 spitale aflate în administrarea Municipalității, pentru a 

dezbate problemele cu care se confruntă unitățile sanitare, dar și pentru a stabili un calendar de 

priorități, astfel încât actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții; 
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- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a primit vizita rectorului Universității Politehnica 

București, Mihnea Costoiu, fiind semnat un protocol de colaborare privind dezvoltarea relațiilor 

dintre cele două instituții; 

- participarea Primarului General  la Ferentari Jazz Fest, împreună cu vicepremierul Vasile 

Dancu și de Primarul Sectorului 5, Daniel Florea; 

- vizita Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, împreună cu gimnasta Nadia 

Comăneci, la Policlinica înființată de aceasta în cadrul Așezământului socio-medical al Fundației 

Sfântul Spiridon Vechi; 

- participarea împreună cu Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, la inaugurarea creșei 

„Ghiocel”, investiție realizată de administrația locală a Sectorului 3; 

- participarea la Concertul Extraordinar de Crăciun, la Ateneul Român; 

- Primarului General s-a întâlnit cu reprezentanții instituțiilor responsabile în domeniul 

situațiilor de urgență, obiectivul primăriei a fost acela de a asigura că noul Centru Municipal 

Integrat pentru Situații de Urgență va fi funcțional în cel mai scurt timp; 

- participarea la forumul "Parteneriate pentru dezvoltarea României: Potențialul strategic 

al rețelei de parcuri, clădiri și terenuri industriale", organizat la Camera de Comerț și Industrie a 

României, împreună cu Vicepremierul Vasile Dancu, Ministrul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice; 

- a fost semnat un protocol de colaborare cu Uniunea Sindicală Sanitas București, care 

prevede că spitalele din subordinea PMB și cabinetele școlare să beneficieze de dotări 

performante și de personal pregătit la cele mai înalte standarde; 

- participarea Primarului General, Gabriela Firea, la lansarea logo-ului Orașului-Gazdă 

București pentru turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2020 la Arena Națională. 

Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediție, 

iar Arena Națională din București va găzdui în iunie 2020 trei partide din grupe și una din optimi; 

- participarea la lansarea primelor stații automatizate de închiriere biciclete  I’Velo Urban; 

- participarea la Comandamentul pentru analizarea problemelor urgente de mediu ale 

Capitalei: dezvoltarea infrastructurii dedicate bicicliștilor, îmbunătățirea transportului public din 

Capitală, calitatea aerului, monitorizarea gropilor de gunoi, neutralizarea deșeurilor și construirea 

instalației de tratare termică și valorificare energetică a acestora, spațiile verzi sau colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

- participarea la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Școala gimnazială Eugen 

Barbu; 
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- participarea la reuniunea colegiului prefectural al Municipiului București, în cadrul 

acestei întâlniri s-a discutat despre măsurile luate de instituțiile cu responsabilitate în domeniu 

pentru începerea în bune condiții a anului școlar; 

- Primarul General a participat la ceremonia dezvelirii bustului omului politic slovac 

Alexander Dubcek, care a fost amplasat în Parcul sala Palatului; 

- întâlnire cu reprezentanții Direcțiilor de Urbanism și Patrimoniu, precum și cu 

reprezentanții asociației de experți care lucrează la întocmirea Planului Urbanistic general al 

Bucureștiului; 

- discuții pe tema situației celor zece parcuri ALPAB, a spațiilor de joacă și a spațiilor 

verzi din Capitală; 

- întâlnire cu reprezentanții direcțiilor din cadrul Primăriei Capitalei responsabile cu 

implementarea programului de acțiuni pentru reducerea riscului seismic al imobilelor expertizate 

tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, cu pericol public; 

- întâlnire cu reprezentanții Poliției Rutiere, ai Administrației Străzilor, ai RATB și ai 

Direcțiilor de Specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, pentru a discuta strategia 

de implementare a sistemului de benzi unice pentru transportul public de persoane în Municipiul 

București; 

- participarea la acțiunea de ecologizare a deltei Văcărești; 

-participarea la conferința “Tineri în Europa”; 

- vizita reprezentanților Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, ocazie cu 

care s-au stabilit măsurile pentru creșterea transparenței informațiilor de interes public; 

- premierea câștigătorilor concursului de clipuri video pentru elevi “Drepturile noastre. 

Libertățile noastre. Totdeauna”, premierea câștigătorilor concursului de cultură general “Evrika”, 

premierea olimpicilor internaționali, premierea a 44 sportivi cu rezultate excepționale, premierea 

a 62 elevi care au obținut media 10 la bacalaureat și Evaluare Națională. 

3. Întrevederi oficiale cu reprezentanții unor importante misiuni diplomatice 

acreditate la București: 

- întâlnire cu Ambasadorul Japoniei, Kisaburo Ishii, Ambasadorul Republicii Chineze, Xu 

Feihong și Ambasadorul Republicii Slovace, Ján Gábor. Reprezentanții misiunilor diplomatice au 

adresat felicitări Primarului General pentru câștigarea alegerilor și i-au urat succes în activitatea 

de  edil al Capitalei - Bustul președintelui Alexander Dubček  va fi dezvelit în august la București, 

PMB va reabilita  Grădina Japoneză din Parcul Herăstrău, Oamenii de afaceri chinezi –sunt 

interesați de investiții în București; 
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- Primarul Capitalei, Gabriela Firea s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ocazie 

cu care a discutat despre promovarea transparenței, protejarea drepturilor cetățenilor, combaterea 

corupției și respectarea legislației, sunt printre obiectivele  comune ale Primăriei București și 

Ambasadei SUA; 

În decursul anului 2016, Primarul Capitalei, a oferit placheta orașului unor personalități 

marcante: 

- a fost acordată placheta Orașului București actrițelor Florina Cercel, Adela Mărculescu, 

Rodica Popescu Bitănescu, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga activitate. Cele trei 

doamne au primit și câte o stea pe Aleea Celebrităților; 

- Dem Rădulescu, George Constantin, Ștefan Bănică și Dinu Manolache au primit postum 

Placheta Orașului București în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga activitate în 

domeniul teatrului și filmului, cei patru mari actori au fost recompensați postum cu câte o stea pe 

"Aleea Celebrităților" din Piața Timpului. 

Menționăm de asemenea, că pe parcursul anului 2016, a avut loc verificarea stadiului, 

demararea și finalizarea unor lucrări ale Primăriei Municipiului București, dar și semnarea unor 

contracte cum ar fi: 

- a fost inaugurat Arcul de Triumf, Parada de Ziua Națională a României a avut loc la în 

zona construcției, monumentul putând fi vizitat de turiști în perioada următoare;  

- a avut loc inaugurarea Observatorului Astronomic, clădire monument istoric, consolidată 

și reabilitată de Municipalitate cu finanțare europeană; 

- au fost finalizate lucrările de consolidare, restaurare și conservare ale vilei Nicolae 

Minovici din București, povestea clădirii este una fascinantă, acest proiect fiind în strânsă legătură 

cu dezvoltarea medicinei românești și chiar mondiale; 

- a fost verificată situația Centrului pentru Situații de Urgență pentru ca acesta să fie 

funcțional în cel mai scurt timp; 

- Piața memorială "Elie Wiesel" a fost inaugurată de Primarul General al Capitalei, 

Gabriela Firea, de președintele FCER, Aurel Vainer, și de rabinul-șef al comunității evreiești din 

România, Rafael Schaffer. 

- a avut loc ceremonia dezvelirii bustului dedicat omului de stat și politic slovac, 

Alexander Dubcek, care a fost amplasat in Parcul Sala Palatului. 

- au fost reluate lucrările de extindere și modernizare a Spitalului clinic de copii "Victor 

Gomoiu", care au fost întrerupte de către fosta administrație în urmă cu mai bine de doi ani; 

- a fost realizată străpungerea la Pasajul Piața Sudului, un pas decisiv pentru finalizarea 

acestui obiectiv de maxima importanță pentru fluidizarea traficului din Capitală; 
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- a avut loc o ședință de lucru pentru a se analiza stadiul lucrărilor de reabilitare a 

sistemului rutier și a liniei de tramvai de pe Șoseaua Pantelimon; 

-a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții municipalității pentru a se identifica noi 

soluții pentru finalizarea lucrărilor la Cartierul ANL Henri Coandă; 

- s-au luat măsuri de siguranță pentru malurile Dâmboviței; 

- a avut loc o ședință de lucru privind stadiul în care se află proiectele Pasajul de la Piața 

Sudului și Penetrația A1 - Ciurel – Splaiul Independenței;  

- a avut loc semnarea Contractului de finanțare pentru Proiectul retrospectiv având ca 

obiect extinderea rețelelor  de apă și canalizare în zonele cartierelor Apărătorii Patriei (sector 4), 

Ion Creangă și șos. Petricani (sector 2); 

- s-a verificat stadiului lucrărilor de la Piața Sudului, noi devieri de trafic; 

- s-a reluat circulația tramvaielor pe Șoseaua Iancului și Șoseaua Pantelimon, pe tronsonul 

cuprins între B-dul Ferdinand și B-dul Chișinău; 

- au fost finalizate lucrările la Școala gimnazială Eugen Barbu din Sectorul 1; 

- a fost inaugurată creșa “Ghiocelul” în sectorul 3 al Capitalei, împreună cu Primarul 

Sectorului 3; 

- a avut loc dezvelirea monumentului - Aripi - ridicat în memoria luptătorilor din rezistența 

anticomunistă 1945 – 1989, instalat in Piața Presei Libere; 

- a avut loc deschiderea Centrului de Joacă Joyplace, obiectiv realizat de Direcția Generală 

de Asistență Socială a Municipiului București, amenajat in cadrul Complexului integrat de 

servicii sociale Ominis. 

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a promovat în cadrul ședințelor de Consiliu 

General,  mai multe proiecte importante pentru bucureșteni: 

- La propunerea Primarului General al Capitalei, a fost votată prima Strategie Culturala a 

Municipiului București, un document de referință care va contribui la dezvoltarea orașului prin 

cultura; 

- Consiliul General al Municipiului București a luat decizia ca Centrul de Protecție a 

Plantelor București să efectueze tratamentele de combatere a țânțarilor în toate parcurile din 

Capitală, nu doar în cele administrate de Primăria Capitalei; 

- a fost votat proiectul privind realizarea obiectivului de investiții "Teatrul temporar”. 

Proiectul prevede construcția unui teatru cu un număr de 400- 450 de locuri de spectacol, dorind 

astfel să se rezolve o problemă majoră, și anume lipsa spațiilor moderne pentru spectacole, mai 

ales în condițiile în care, din cauza unor lucrări de modernizare și consolidare, multe teatre 

bucureștene nu își pot utiliza sălile de spectacol; 
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- demararea Programului pentru dotarea și modernizarea cabinetelor de asistență medicală 

școlară și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar 

din municipiul București"; 

- Primăria Municipiului București sprijină construirea a 13 noi subunități de pompieri în 

Capitală; 

- Spitalul Colțea va fi optimizat din punct de vedere seismic, după model japonez; 

- demararea Programului de investiții necesare pentru dotarea unităților sanitare din 

subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu echipamente și 

aparatură medicală; 

- suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic și tehnic la unele instituții 

municipale de spectacol de interes local ale Municipiului București; 

- a fost înființată Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic; 

- a fost înființată societatea pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A, 

cu scopul construirii de locuințe sociale și pentru tineri; 

- a fost înființată Direcția de Integritate, în vederea prevenirii și combaterii corupției și 

abuzurilor profesionale; 

- au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru 19 proiecte care vizează 

amenajarea mai multor parcări subterane, piațete și bulevarde din centrul Capitalei și amenajarea 

a două muzee; 

- se înființează Muzeului Holocaustului și Istoriei Evreilor; 

- Capitala va avea o bancă de alimente, în cadrul Senatului s-a discutat adoptarea unei 

inițiative legislative, menite să reducă risipa alimentară atât la nivelul procesatorilor și 

distribuitorilor, cât și la nivelul populației în general; 

- înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Municipiului București, în calitate 

de fondator, la finanțarea și realizarea proiectului municipal de interes public “București Start-

Up”; 

- parteneriat între generații, este un program pentru sprijinirea studenților, a persoanelor 

vârstnice singure și a copiilor ce provin din familii defavorizate din Capitală; 

- Primăria Capitalei va achiziționa 600 de autovehicule noi pentru parcul auto RATB. 

Instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București au invitat bucureștenii în 

decursul anului 2016 să participe la o serie de evenimente care au avut loc în Capitală, cum ar fi: 

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, a intensificat acțiunile 

de identificare și adăpostire a oamenilor străzii pe perioada cu temperaturi foarte scăzute, 
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distribuind prin intermediul echipelor mobile, ceai și supă caldă persoanelor fără adăpost care au 

refuzat cazarea în centrele sociale ale Municipalității; 

- ARCUB a organizat Atelierul de Lucru București - Paris 2016; 

- Administrația Străzilor a demarat o amplă acțiune a astupare a gropilor apărute în 

carosabil; 

- PROEDUS, în parteneriat cu Caravana ECOTIC, a organizat în parcul Herăstrău, un 

eveniment ecologic pentru copii: "EcoPlay reciclează, creează, salvează", evenimentul a adus în 

prim plan importanța reciclării în rândul celor mici și s-a înscris în seria activităților derulate de 

Primăria Capitalei în luna aprilie, declarată "luna curățeniei"; 

- Grădina Zoologică București, a organizat o serie de evenimente cu prilejul "Zilei 

Internaționale a Păsărilor"; 

- ARCUB în parteneriat cu Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a 

organizat  Forumul Diversității Culturale, eveniment care a adus în prim plan problematica 

diversității culturale și influența acesteia în dezvoltarea societății; 

- PROEDUS a inițiat evenimentul sportiv “Festivalul Tineretului și Sportului”. Ajuns la a 

V-a ediție, „Festivalul Tineretului si Sportului” a reunit și în acest elevi din peste 70 de licee 

bucureștene, susținători și participanți la competiții precum fotbal, volei, baschet si handbal; 

- PROEDUS a propus în cadrul săptămânii ,,Școala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” – CIVITAS, o serie de activități la care au fost așteptați aproximativ 10.000 de elevi 

bucureșteni din toate ciclurile școlare; 

- CREART a organizat în Parcul Cișmigiu, a VII-a ediție a evenimentului dedicat 

sărbătorilor pascale, „Tradiții și Flori de Sărbători"; 

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a organizat Conferința 

„Tineri în Europa", unde a fost prezentat Raportul de cercetare 2014-2015 „Youth in 

Europe/Tineri în Europa"- Consumul de substanțe și factorii sociali; 

- ARCUB a organizat a doua ediție a Festivalului Internațional al Luminii - Spotlight. 

Timp de patru zile instalații interactive și spectacolele de lumini au schimbat peisajul urban al 

Capitalei și au pus într-o lumină complet nouă locurile deja cunoscute ale orașului; 

- ARCUB a anunțat deschiderea  celei de-a doua ediții Spotlight – Bucharest International 

Light Festival, ce a avut loc în Piața George Enescu; 

- CREART a organizat în Parcul Herăstrău, cea de-a doua ediție a festivalului 

ETNORAMA; 

- Centrul de Creație, Artă și Tradiție, a invitat publicul la deschiderea Grădinii cu Filme- 

Cinema & More; 
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- PROEDUS și Organizația Națională Cercetașii României au organizat  în parcul Carol I, 

a opta ediție a „Festivalului Luminii 2016"; 

- PROEDUS a organizat “Târgul Oferta Educațională”, dedicat elevilor claselor a VII-a și 

a VIII-a;  

- ARCUB,  Muzeul Municipiului București și ACCU au participat la evenimentul 

european "Noaptea Muzeelor", aflat anul acesta la a 12-a ediție; 

- PROEDUS a dat startul Festivalului Copiilor, Parcul Herăstrău a devenit regatul lui 

Harap Alb; 

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București a extins programul 

de lucru pentru eliberarea actelor de identitate; 

- Primăria Capitalei, prin ARCUB și PROEDUS a pregătit o serie de evenimente dedicate 

Zilei Europei; 

- Primăria Capitalei, prin PROEDUS, ARCUB și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești,  

a pregătit cu ocazia Zilei de 1 Iunie o serie de evenimente destinate celor mici, atât în Parcul 

Herăstrău, cât și în Cișmigiu, Piața Constituției și Palatul Mogoșoaia: spectacole oferite de copii 

talentați, show-uri de magie și de teatru, dar și plimbări cu ponei, carusel, trenuleț, sfere 

plutitoare, desene pe asfalt, locuri de joacă gonflabile, ateliere de creație, animatori speciali (face-

painting, împletituri de păr, eroi din povești) și multe alte surprize pentru cei mici. Tot de 1 Iunie, 

Primăria Municipiului București a invitat copiii să viziteze Grădina Zoologică a Capitalei; 

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, a amenajat și deschis in 

cadrul Complexului integrat de servicii sociale Ominis Centrul de Joacă Joyplace; 

- Teatrul Ion Creanga, timp de trei zile a invitat publicul la Festivalul Amintiri din 

Copilărie; 

- PROEDUS, a organizat în Parcul Carol, Festivalul de cultură urbană "UNDERval", 

eveniment de promovare a artei urbane, destinat tinerilor bucureșteni; 

- Centrul de Protecție a Plantelor a început aplicarea tratamentelor de combatere a 

țânțarilor în parcurile administrate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București; 

- RADET a anunțat că a început lucrările de înlocuire a tronsonului de rețea de termoficare 

din zona Spitalului Filantropia din Sectorul 1, lucrări vitale pentru a putea asigura furnizarea 

energiei termice către mai multe zone din Capitală în sezonul de încălzire; 

- Direcția de Cultură, Sport Turism, PROEDUS și Clubul Sportiv Municipal, a invitat 

publicul la evenimentul “Sport pentru Inima Capitalei” unde au fost așteptați peste 2.000 de tineri 

care s-au întrecut în diverse activități sportive: volei, baschet, tenis de masa, ciclism, atletism - 

proba de viteză 50 m, dar și la jocurile copilăriei: șotron și coardă; 
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- CREART a organizat în Parcul Herăstrău, a treia ediție a festivalului BUCHAREST 

GreenSounds FESTIVAL; 

- PROEDUS, în parteneriat cu Colegiul Economic Costin C.Kirițescu și Asociația Club 

Sportiv Baschet Atletic București, a dat startul evenimentului "Deschidem Curtea Școlii" în 

incinta Colegiului Economic Costin C. Kirițescu, din sectorul 6 al Capitalei; 

- CREART a organizat evenimentul iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari 

spectacole multimedia 3D de video mapping din lume, o serie de evenimente unice, care au 

transformat Bucureștiul în capitala artelor vizuale; 

- Primăria Municipiului București, împreună cu CREART, ARCUB a organizat o serie de 

evenimentele dedicate Zilelor Bucureștiului cu ocazia împlinirii a 557 de ani de atestare istorică a 

Bucureștiului; 

- CREART a invitat publicul la prima ediție a Târgului Bucureștilor, organizat în Piața 

Constituției; 

- Primăria Municipiului București a premiat 44 de sportivi, membri ai echipei de handbal 

feminin, ai echipei de volei feminin aparținând Clubului Sportiv Municipal București și ai echipei 

de spada a României medaliata cu aur la Jocurile Olimpice 2016; 

- ARCUB, CREART și PROEDUS au invitat cetățenii la evenimentele dedicate 

sărbătorilor de iarnă din Piața Constituției, precum și la petrecerea Revelionul in Piața George 

Enescu. 

În paralel cu aceste evenimente , s-a răspuns prompt cererilor de informații din partea 

reprezentanților mass-media, s-au pus la dispoziție mape de presă și s-au organizat interviuri cu 

Primarul General și Directorii Direcțiilor din Primăria Capitalei, precum și din instituțiile 

subordonate Primăriei Municipiului București. 

Toate solicitările primite au fost redirecționate către Direcțiile de specialitate, iar la 

solicitările punctuale (care nu necesitau documentare amănunțită) s-a răspuns în aceeași zi.   

S-a răspuns zilnic solicitărilor de presă și telefonic - atunci când răspunsurile vizau 

clarificări, informații etc. și care nu necesitau documentare amănunțită. 

Serviciul pentru Relația cu Mass-Media livrează zilnic monitorizarea presei și sesizează 

ierarhic superior situațiile în care sunt necesare clarificări, drepturi la replică, precizări sau 

completări. 

Serviciul pentru Relația cu Mass-Media a facilitat accesul mass-media la informație, 

conform legii, asigurând transparență și corecta informare a cetățeanului prin: comunicate și 

informări de presa, elaborarea de documentare sau fișe tehnice destinate informării corecte mass-

media, precizări - atunci când informațiile publicate erau eronate, răspunsuri la solicitări, 

http://www.pmb.ro/common/redirect.php?lext=https://www.facebook.com/iMappBucharest/?fref=ts
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facilitarea interviurilor cu specialiști din Direcțiile Primăriei Municipiului București pe diverse 

teme de interes, facilitarea accesului la documente de interes public.  

 

10.7 Direcția Implementare Politici Publice 

Direcția Implementare Politici Publice, în conformitate cu HCGMB nr. 305/2013 are ca 

obiect de activitate:  

 asigurarea cadrului instituțional de relaționare directă cu toți factorii implicați în politicile 

publice (societatea civilă ca beneficiar și instituțiile administrației centrale și locale ca 

entități de elaborare și implementare a politicilor publice); 

 colectarea și analizarea trimestrial/semestrial/anual, după caz, de date și informații și 

elaborarea de rapoarte și studii; 

 asigură armonizarea politicilor publice locale cu strategiile naționale și 

directivele/politicile Uniunii Europene. 

Pentru realizarea achizițiilor publice necesare derulării proiectelor Direcției Implementare 

Politici Publice, aferente anului 2016, s-au elaborat caietele de sarcini, conform Programului 

Anual al Achizițiilor Publice . 

 

10.7.1 Serviciul Elaborare Planificare Politici Publice 

Activitate: 

- elaborarea Raportului Anual privind starea economică, socială și de mediu a 

Municipiului București, în conformitate cu art. 63, alin 3, lit. a); din Legea 215/2001, privind 

administrația publică locală. 

- elaborarea Raportului anual privind activitatea regiilor autonome și societăților 

comerciale aflate sub tutela Municipiului București (OUG 109/2011 art. 58, alin (1) ); 

- elaborare alte rapoarte (Raportul privind finalizarea procesului de implementare a  

planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei 

Municipiului București, conform prevederilor  H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea 

Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015 - măsura 4.2.5 Contribuția la elaborarea 

Raportului Național Anticorupție), statistici, studii, analize (documentele strategice care 

fundamentează proiectele și acțiunile municipalității), după caz; 

- promovare și implementare acțiuni, proiecte, programe care urmăresc alinierea politicilor 

publice locale la strategiile naționale și europene (documentare și participare evenimente de 

pregătire și lansare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020; participare la reuniunile 
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platformei de cooperare a administrației publice locale organizate de MDRAP; forumul 

administrației publice locale – Strategia teritorială a României; prezentare bune practici și proiecte 

în organizațiile asociative: Major Cities of Europe; Citta del Bio etc.). 

- participare în data de 6 octombrie 2016, la invitația Ligii Asociațiilor de Proprietari 

HABITAT, la dezbaterea cu tema : Strategia Națională a Locuirii – Parteneriatul și Participarea 

Locatarilor, eveniment ce a avut loc cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Habitatului; 

- participarea în săptămâna 7-11 noiembrie 2016 la reuniunea tehnică a grupului de lucru 

format din profesioniști și cercetători din domeniul locuirii, în contextul multiplicării acțiunilor 

publice legate de locuire și a inițiativei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice de elaborare și promovare a Strategiei Naționale a Locuirii; 

- participarea în data de 26 ianuarie 2016, la dezbaterea Proiectului de lege pentru  

modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind Serviciile Comunitare de Utilități Publice, la 

inițiativa și alături de Consiliul Concurenței și Institutul pentru Politici Publice, parteneri 

strategici interesați în evoluția serviciilor de utilitate publică; 

- participarea la organizarea alegerilor electorale locale 2016 prin angajații desemnați ca 

personal auxiliar în cadrul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 42 a Municipiului București. 

Proiecte : 

- propunerea de a participa în calitate de partener local la proiectul ANFP, “Capacity 

Building for Development Cooperation at Local Level” cu cerere de finanțare în cadrul 

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; 

- participare în perioada 30 mai – 01 iunie 2016, în calitate de partener, la Proiectul Lideri 

pentru Integritate, urmare a protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generala 

Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne și Primăria Municipiului București, proiect de 

educație anticorupție a tinerilor, ce își propune să conștientizeze și să formeze elevii de liceu și 

studenții de la facultățile de drept, administrație publică și științe politice, pentru a deveni cetățeni 

model de integritate și moralitate. În cadrul acestui proiect, Direcția Generală Anticorupție în 

parteneriat cu Asociația Pro Democrația și Primăria Municipiului București a organizat, în data de 

8 decembrie 2016, “Gala Integrității 2016”, unde a avut loc premierea câștigătorilor din proiectele 

„Lideri pentru integritate” și „Etică și integritate instituțională în MAI.” Acest eveniment a  

marcat și închiderea Proiectului „Lideri pentru integritate”. De asemenea,  în data de 9 decembrie 

2016, de Ziua Internațională a Anticorupției, s-a asigurat participarea la Simpozionul „Prevenirea 

corupției în perioada 2016 -2020 – Perspective instituționale”, simpozion organizat de Direcția 

Generală Anticorupție în parteneriat cu Primăria Municipiului București, în cadrul căruia s-au 

reunit profesioniști din domeniul luptei împotriva corupției și au fost  dezbătute aspecte privind 
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bunele practici și activități ce urmează a fi dezvoltate în baza Strategiei Naționale Anticorupție 

2016 – 2020.  

- participare  la ședințele cu privire la Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA), plan 

inițiat de Direcția de Mediu și pregătirea elaborării Strategiei de Comunicare Unitară la Nivelul  

Municipiului București aferente, care va fi pusă în aplicare de PMB și administrațiile sectoarelor 

1-6. PICA este un obiectiv în concordanță cu politica de mediu prezentată în Programul de 

Guvernare Locală al Primarului General și cerințele Uniunii Europene. Ca parte integrantă de 

implementare a acestui Plan, Strategia de Comunicare Unitară la Nivelul  Municipiului București 

urmărește: 

-Informarea populației privind efectele poluării asupra sănătății populației, pe grupe de 

receptori sensibili ;  

-Informarea populației asupra categoriilor principale de surse de poluare la nivel urban ; 

-Conștientizarea  populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului 

de poluare la nivel urban; 

-Informarea populației asupra măsurilor și acțiunilor din PICA și impactul implementării 

acestuia. 

Obiective 2017: 

- Elaborarea și implementarea Strategiei Anticorupție a Municipiului București 2016-2020 

(extindere și la nivelul instituțiilor publice de sub tutela CGMB); 

- Elaborarea unui Program de măsuri de implementare a Strategiei Naționale a Locuirii în 

municipiul București. 

- Realizarea unei platforme de studiu pentru Proiectul București – Port la Dunăre. 

- Elaborarea strategiei de comunicare unitară la nivelul  municipiului București cu privire 

la Planul Integrat de Calitate a Aerului, pusă în aplicare de PMB și administrațiile sectoarelor 1-6. 

- Realizare hartă a politicilor publice desfășurate la nivelul municipiului București; 

- Elaborare machete în scopul prezentării standardizate a datelor și informațiilor gestionate 

de DIPP. 

 

10.7.2 Serviciul Relații Interinstituționale și Dezvoltare Locală ( SRIDL): 

I. Activități privind relația interinstituțională cu societatea civilă: 

Relația cu societatea civilă bucureșteană reprezintă un capitol care privește în principal 

modul în care se realizează colaborarea  Primăriei Municipiului București, cu diverse organizații 

ale societății civile. 
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Serviciul Relații Interinstituționale și Dezvoltare Locală actualizează și dezvoltă 

permanent baza de date a organizațiilor nonguvernamentale cu care colaborează municipalitatea. 

Periodic sunt colectate și centralizate date referitoare la aceste organizații precum și a celor care 

au solicitat înscrierea în baza de date a municipalități : (an înființare/înregistrare, domeniu 

principal de activitate, date de contact proiecte desfășurate  în colaborare.). Informațiile sunt 

colectate atât de la direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cât și de la 

organismele prestatoare de servicii publice și de interes local. 

 În anul 2016, S.R.I.D.L. a înregistrat în baza de date 119 organizații grupate pe 

următoarele domenii de activitate: participare civică, consultanță, apărarea drepturilor și 

promovarea intereselor cetățenești, urbanism — patrimoniu arhitectural, minorități — relații 

interculturale — tradiții, tineret — educație — sport,  servicii medicale — servicii sociale, 

cultură. 

În scopul responsabilizării organizațiilor nonguvernamentale de a se implica activ în 

proiectele de interes local, s-a elaborate Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local/ 

programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București 

pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.   

Primăria Municipiului București, prin S.R.I.D.L organizează ședințe de informare și 

consultare cu societatea civilă pe teme de interes local, solicitate atât de reprezentanții  societății 

civile cât și la inițiativa municipalității. Astfel în anul 2016, s-au organizat următoarele ședințe de 

informare și consultare cu societatea civilă și alți parteneri sociali având ca teme de dezbatere: 

►Regulament privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al 

municipiului București pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2016. 

►Poluarea și calitatea mediului în municipiul București . 

►Amenajarea peisagistică a scuarurilor, aliniamentelor stradale plantate și a 

grădinilor/parcurilor publice de pe teritoriul municipiului București. În cadrul dezbaterii , 

organizațiile nonguvernamentale au prezentat propuneri referitoare la Regulamentul privind 

elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor, grădinilor publice, a 

scuarurilor și a spațiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe 

teritoriul municipiului București . La solicitarea Direcției de Mediu , Serviciul Relații 

Interinstituționale și Dezvoltare Locală a diseminat către toate organizațiile nonguvernamentale  

de mediu ce figurează în baza de date a municipalității proiectul de hotărâre privind elaborarea și 

avizarea planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor/grădinilor publice,  a scuarurilor și a 
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spațiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul 

Municipiului București, conform cerințelor CGMB prevăzute în HCGMB nr. 9/2016. 

►  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov . Menționăm că documentul 

strategic a  fost prezentat și dezbătut în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social,  la solicitarea 

Asociației Optar . 

►Prezentarea membrilor Comisiei de Dialog Social a stadiului principalelor proiecte de 

investiții din anul 2016, de pe raza teritorială a municipiului București , conform bugetului 

aprobat în anul 2016. 

► Programe de evaluare și consolidare a construcțiilor din fondul construit cu risc 

seismic. Întâlnirea de lucru a fost organizată de către Serviciul Relații Interinstituționale și 

Dezvoltare Locală , la solicitarea Asociației Inginerilor Constructorilor Proiectanți Structuri. 

 S-a întocmit și s-a transmis  procesul verbal al întâlnirilor de lucru  reprezentanților 

societății civile și alți parteneri sociali prezenți la dezbateri, direcțiilor de specialitate din cadrul 

PMB, altor instituții publice, cu competență în soluționarea problemelor identificate. 

 Solicitări de colaborare  din partea societății civile adresate  Direcției Implementare 

Politici Publice : 

DIPP a colaborat cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București 

în vederea analizării oportunității privind implicarea instituției în cadrul unor parteneriate 

solicitate de organizații nonguvernamentale. În decursul anului 2016 la nivelul direcției s-au 

înregistrat un număr de șapte propuneri de colaborare. Serviciul Relații Interinstituționale și 

Dezvoltare Locală  a  organizat nouă  întâlniri de lucru la care au participat reprezentanții 

organizațiilor nonguvernamentale, dar și reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General și/sau reprezentanți ai organismelor prestatoare de 

servicii publice de interes local. 

În urma analizării propunerilor: 

1. Direcția Implementare Politici Publice în colaborare cu Direcția de Mediu și Direcția 

Cultură Sport Turism din cadrul Primăriei Municipiului București s-a implicat  în buna 

desfășurare  a Festivalului Viața Verde . Reprezentanții municipalității au acordat consultanță 

Asociației Connections în vederea obținerii avizelor necesare .Evenimentul a avut loc în perioada 

17-18 septembrie 2016, în Parcul Izvor . Au fost puse la dispoziția inițiatorilor hărți turistice ale 

Bucureștiului și pliante cu programele de dezvoltare ale municipalității în domeniul protecției 

mediului înconjurător. Dezbaterile despre proiectele ecologice și de dezvoltare durabilă au 

completat acțiunile din cele două zile, bucureștenii având prilejul să cunoască programele 

ecologice ale municipalității, dar și ale unor ONG-uri și grupuri informale de inițiativă civică care 
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derulează campanii pentru protecția mediului  și pe plan național. 

 

2. În urma petiției adresate municipalității de  către Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, prin 

care s-a solicitat sprijin și îndrumare în îndeplinirea formalităților necesare obținerii autorizațiilor 

și avizelor de proiectare și execuție a fântânii în cadrul proiectului  -„Izvoare urbane pentru 

comunitate”, Direcția Implementare Politici Publice în colaborare cu Direcția Utilități Publice, 

Direcția Patrimoniu și Administrația Străzilor a acordat consultanță în vederea obținerii acestora. 

Astfel, a fost emisă Împuternicirea Nr. 18429/ 21.07.2016 , necesară asociației în vederea 

obținerii certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire pentru lucrarea „ 

amenajarea unei fântâni racordate la puțuri de mare adâncime în zona Calea Rahovei , în cadrul 

Proiectului Izvoare pentru comunitate”. 

În urma petiției adresate de către Asociația Pro Societate Sfântul Ciprian , prin care se 

solicita participarea Municipiului București în calitate de partener local la activitățile pe care le 

implică implementarea Proiectului Festival Istoric București , în perioada mai –iunie 2017, 

Direcția Implementare Politici Publice a efectuat demersurile necesare și a inițiat proiectul de 

hotărâre privind implicarea Municipiului București în cadrul evenimentului menționat. În data de 

26.05.2016 Consiliul General al Municipiului București a adoptat HCGMB Nr. 133/2016 . 

Festivalul  Istoric București 2017, este un eveniment cultural istoric care valorifică istoria și 

valorile naționale,  prin activități de arheologie experimentală. Redescoperirea valorilor istorice 

este o componentă a programului  și  își propune să prezinte realitatea istorică a României, ușor de 

înțeles pentru toate categoriile de public. 

II. Raportări referitoare la nivelul de dezvoltare a Municipiului București 

În anul 2016 au fost transmise, la solicitarea Instituției Prefectului București, următoarele 

raportări: 

► Stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de municipalitate în planul orientativ de acțiuni 

pentru realizarea la nivelul municipiului București a obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare; 

► Planul orientativ de acțiuni pentru anul 2016; 

► Stadiul realizării acțiunilor pentru trimestrul III 2016, cuprinse în Planul de măsuri al 

municipiului București, în conformitate cu documentele programatice referitoare la afaceri 

europene, plan aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural al Municipiului București nr.4 din 

2016; 

►   Priorități - obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul   de guvernare decembrie 2015 – decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea 
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Parlamentului nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în perioada 

01.12.2015-30.06.2016 

Structura documentelor a respectat domeniile de activitate vizate de planul orientativ de 

acțiuni pe anul 2016, în concordanță cu obiectivele Programului de guvernare. Realizarea acestor 

raportări a necesitat activități ca: solicitarea de date direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General, a organismelor prestatoare de servicii publice și de interes local, acordarea 

de consultanță pentru întocmirea și redactarea documentației în mod unitar, centralizarea 

documentației, prelucrarea datelor, finalizarea și prezentarea raportărilor spre aprobare Primarului 

General  și transmiterea acestora către Instituția Prefectului Municipiului București. 

III. Colaborare interinstituțională:  Participări la mese rotunde , dezbateri organizate de 

organizații nonguvernamentale, alte instituții publice 

În scopul dezvoltării capacității de relaționare a instituției și pentru promovarea imaginii 

acesteia au fost derulate acțiuni  în colaborare cu alte instituții publice, organizații 

nonguvernamentale, dintre care amintim: 

- Participare la dezbaterea publică organizată de Consiliul Județean Ilfov ce a avut loc în 

data de 16 ianuarie 2016, având ca temă “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 

Regiunea București- Ilfov( PMUD)”.  La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului 

Județean Ilfov,  Primăriei Municipiului București, Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ,Avensa, precum și 

reprezentanți ai societății civile. 

- Participare la ediția a-7-a a Galei Premiilor Participării Publice, în data de 24 martie 

2016, eveniment organizat de Centrul de Resurse pentru participare publică în cadrul căruia au 

fost premiate persoane, organizații și reprezentanți ai administrației care au demonstrat o 

schimbare de perspectivă în România, aceea în care deciziile publice reflectă dorințele și vocea 

cetățenilor, prin proiecte ale comunității care-i privesc direct. 

-  Participare în perioada 7-8 aprilie 2016 la Conferința internațională “Politici publice 

pentru servicii sociale accesibile”, Construim poduri între furnizorii de servicii sociale. Conferința 

a fost organizată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Au avut loc dezbateri, 

studii de caz și sesiuni interactive dedicate bunelor-practici , contextual conferinței  fiind lansarea, 

în luna februarie 2016, de către Guvernul României, a Pachetului național anti-sărăcie. 

-Participare la cea de a II-a ediție a conferinței “Fondurile europene și Ajutoarele de Stat 

2014-2020”, organizată de Bussines Mark. Evenimentul a avut loc în data de 15 aprilie 2016 și a  

constituit un prilej de analiză și dezbatere a situației accesării  fondurilor europene și a ajutoarelor 

de stat, a oportunităților și a perspectivelor pentru perioada 2014-2020, reunind reprezentanți ai 
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administrației publice centrale și locale, companii mari și IMM-uri care au implementat sau 

implementează proiecte, sau doresc să acceseze fonduri europene și ajutoare de stat, experți, 

investitori, bănci și companii de consultanță.. 

-Participare la Seminarul „Europa în regiunea București-Ilfov”, organizat de Agenția 

pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) ,în data de  8 iunie 2016 . Această 

campanie a încurajat promovarea proiectelor europene derulate prin politica de coeziune. În 

cadrul întâlnirii, a fost  analizat impactul proiectelor Regio 2007-2013 în regiunea București-Ilfov 

și a fost prezentat Programul Operațional Regional 2014-2020. 

-Participare la Festivalului culturii urbane și al dezvoltării urbane durabile UrbanFEST. 

Conferința “Orașul meu în Europa noastră”, a fost organizată în perioada 3-4 octombrie 2016, la 

București, de Comisia Europeană (CE) în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (MDRAP) și Primăria Municipiului București, în cadrul festivalului 

UrbanFEST 2016. Scopul conferinței a fost acela de a facilita schimbul de informații, de 

experiență și de bune practici cu orașele europene care au înregistrat, în ultimele decenii, o 

dezvoltare susținută și s-a axat pe trei teme: dezvoltare durabilă, dezvoltare incluzivă și facilitarea 

utilizare a fondurilor europene. 

-Participare la Conferința Națională a Forumului Dezvoltării Durabile a României Orizont 

2025, eveniment ce a fost găzduit de Institutul de Economie Mondiala,  la data de 22 noiembrie 

2016.Temele dezbătute s-au referit la provocările actuale și de perspectivă ale dezvoltării durabile 

a țării noastre în contextul celor mai recente cerințe ale practicii economico-sociale. Forumul 

Dezvoltării Durabile a reușit să reunească factori de decizie instituțională și personalități de 

anvergură din diverse domenii de activitate. 

IV. Petiții 

În anul 2016, în cadrul direcției  au fost înregistrate un număr de 186 de  petiții ale 

societății civile.  Toate acestea au fost analizate, soluționate/ transmise spre competentă 

soluționare altor instituții publice, în termen legal . 

 

 

10.8 Direcția Administrație Publică 

La nivelul Municipiului București Direcția Administrație Publică, gestionează principalele 

acte administrative emise/adoptate de autoritățile publice locale (Dispozițiile Primarului General 

și Hotărârile CGMB), prin înregistrarea Dispozițiilor în registre speciale pentru număr și dată 

certă și aducerea la cunoștință publică, precum și comunicarea Dispozițiilor Primarului General și 
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Hotărârilor CGMB către cei interesați în vederea punerii în executare. Excepția Dispozițiilor 

emise în baza Legii nr. 10/2001, gestionate de Direcția Juridic. 

În anul 2016, s-au înregistrat și comunicat un număr de 1856 Dispoziții emise de Primarul 

General și 438 de Hotărâri  ale Consiliului General al Municipiului București. 

Tot în anul 2016 Direcția Administrație Publică a gestionat și soluționat un număr de 2642 

solicitări formulate în baza Legii 60/1991, pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice în 

Municipiul București (pichete, mitinguri, marșuri de protest; evenimente cultural artistice și 

sportive; filmări; jocuri de artificii; activități promoționale și publicitare; diverse (note de 

constatare, renunțări, înștiințări)). 

Serviciul Arhivă Acte Administrative din cadrul Direcției Administrație Publică a 

înregistrat și soluționat un număr de 1585 cereri ale persoanelor fizice/juridice privind eliberarea 

de documente aflate în arhiva Primăriei Municipiului București. 
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CAPITOLUL 11  
 

POLITICA FISCAL-BUGETARĂ ŞI DE RESURSE UMANE 
 

Resursele bugetare şi umane s-au utilizat în anul 2016 astfel încât să contribuie la 

respectarea angajamentului Primarului General de a oferi cetăţenilor Municipiului Bucureşti  

servicii de calitate şi de a le reda acestora mândria ca locuiesc în municipiul Bucureşti. 

 

11.1 Direcția Financiar – Contabilitate 

În conformitate cu activitățile desfășurate de către Direcția Financiar Contabilitate, 

prezentăm în mod concret date ( informații comparative ) cuprinse în Situațiile financiare anuale 

ale PMB ( Anexa 7-pentru CAP. 51.02 ,,Autorități publice și acțiuni externe-Autorități 

Executive), referitor la : 

                      - anul ( lei )  

   2014 2013 2014 

Titlul (1) 10 Chelt. de personal-

total, din care: 

31.500.505 31.370.868 31.500.505 

Art. 10.01 Chelt. salariale în bani 24.775.245 24.487.681 24.775.245 

Art. 10.02 Chelt. salariale în 

natură 

0 0 0 

Art. 10.03 Contribuții 

(CAS, Șomaj, 

Sănătate) 

6.725.260 6.883.187 6.725.260 

 

De asemenea, conform datelor cuprinse în Bilanțul contabil ( Anexa 1, COD 01, la 

Situațiile financiare anuale ) încheiat la sfârșitul anului ( exercițiului financiar ), prezentăm 

următoarele informații sintetice, comparative :  

- anul ( lei ) 

 2014 2015 2013 

Active necurente 6.219.830.181 6.525.080.461 6.540.168.268 

Active curente 147.169.830 563.648.268 1.579.922.288 

Total active 6.367.000.011 7.088.728.729      8.120.090.556 

Datorii necurente 3.052.374.423 3.217.006.663 2.880.355.059 
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Datorii curente 120.604.031 88.913.302   152.056.425 

Total datorii  3.172.978.454 3.305.919.965 3.032.411.484 

ACTIVE NETE (total active – 

total datorii) 

3.194.021.557 3.782.808.764   5.087.679.072 

Rezerve, alte fonduri constituite 

legal 

2.628.421.224 2.745.769.742 2.639.745.138 

Rezultat patrimonial + rezultat 

reportat 

564.600.333 1.037.039.022 2.447.933.934 

CAPITALURI PROPRII = 

ACTIVE NETE 

3.194.021.557 3.782.808.764 5.087.679.072 

 

 

11.2 Direcția Buget 

 

11.3 Direcția Managementul Resurselor Umane 

 Prin Direcția Managementul Resurselor Umane, Primăria  Municipiului București a 

avut următoarele realizări pe anul 2016: 

11.3.1 Structura organizatorică (modificare,  reorganizare, îmbunătățire)  

-H.C.G.M.B. nr. 45 din 29.02.2016 privind înființarea Direcției Integrare Străini și 

Diversitate;  

-H.C.G.M.B. nr.54 din 31.03.2016 privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. 

nr.305/2013 (înființarea Corpului de Control al Primarului General; transformarea Serviciului 

Managementul Calității în Direcția Auditul și Managementul Calității; transformarea Serviciului 

Suport Tehnico-Administrativ în Direcția Suport Tehnico-Administrativ; înființarea Serviciului 

Peisagistică Urbană în cadrul Direcției de Mediu; desființarea Serviciului Evidență Fond 

Imobiliar de Stat din cadrul Direcției Patrimoniu și mutarea Serviciului Spațiu Locativ și cu altă 

Destinație în cadrul acestei direcții; reorganizarea Direcției Asistență Tehnică și Juridică);    

-H.C.G.M.B. nr.346 din 15.11.2016 privind înființarea Direcției de Integritate, în vederea 

prevenirii și combaterii corupției și abuzurilor profesionale; 

- H.C.G.M.B. nr. 368 din 24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic prin care s-a desființat Serviciul Consolidări de la 

Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General. 

11.3.2 Performanță și formare-profesională  
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Au fost organizate cursuri de perfecționare externe pentru un număr de 547 salariați ai 

aparatului de specialitate al Primarului General. Cheltuieli cu perfecționarea în anul 2016: 

447.680 lei. 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE CURS / SEMINAR 

Perioada de 

desfășurare 

Nr. 

participanți 
Conducere Execuție 

Taxa 

participare       

- lei- 

1 
Consolidarea capacității administrative 

prin transparenta si decizie 

29.05 - 03.06 

10 3 7 
     7.500      

2 
Reguli esențiale pentru creșterea 

motivării resurselor umane  

18.06 - 23.06     

15   15 
    11.250      

3 
 Evaluarea profesională, reper pentru 

motivarea si dezvoltarea  salariaților 

18.06 - 23.06    

15 1 14 
    11.250      

4 
Etica, integritate, transparentă 

decizionala și combaterea corupției în 

sectorul public 

26.06 - 01.07 

15 1 14 
    11.250      

5 

Comunicare în administrația publică, 

managementul documentelor și relația cu 

cetățenii 

10.07 - 15.07 

15   15 

    11.250      

6 

Modificarea contractului de achiziție 

publică în decursul perioadei sale de 

activitate 

07.08 - 12.08 

15   15 

    29.250      

7 

Modificări aduse de noile proiecte de 

acte normative în desfășurarea procesului 

de atribuire a contractului 

14.08 - 19.08 

15 1 14 

    29.250      

8 
 Managementul competențelor 01.09 - 06.09     

15 1 14 
    11.250      

9 

Atenție și empatie în relații (limbaj 

nonverbal, posturi, învățam sa ne 

deschidem către ceilalți) 

01.09 - 06.09     

15   15 

    11.250      

10 
Optimizarea canalelor de comunicare 

organizațională 

12 - 17.06.2016 

14 1 13 
    10.500      

11 

Implementarea proiectelor finanțate din 

fonduri structurale 

12 - 17.06.2016 

14 2 12 

    10.500      

12 

Comunicarea prin social media. E-

administrație. Administrație inovativă 

19 - 24.06.2016 

14 1 13 

    10.500      

13 
Urbanism și amenajarea teritoriului 19 - 24.06.2016 

14 1 13 
    10.500      

14 
Achiziții publice - noutăți legislative și 

proceduri 

26.06-01.07.2016 

14 1 13 
    10.500      

15 
Stimularea inteligenței emoționale în 

scopul îmbunătățirii randamentului 

echipei 

26.06-01.07.2016 

14 1 13 
    10.500      

16 
Acțiunea în revendicare-legile 

proprietății și rolul acestora în 

dezvoltarea comunității 

03 - 08.07.2016 

14 3 11 
    10.500      

17 
Relații publice, intercomunicare și lobby 

instituțional  

03 - 08.07.2016 

14   14 
    10.500      
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18 
Comportament și conduită publică. 

Consilierul de etică din instituția publică 

03 - 08.07.2016 

14 3 11 
    10.500      

19 

Managementul timpului și combaterea 

consecințelor negative ale stresului 

profesional 

10 - 15.07.2016 

14   14 

    10.500      

20 
Management și marketing urban 10 - 15.07.2016 

14 5 9 
    10.500      

21 
Gândirea creativă, rezolvări situaționale, 

situații de criza prin metoda triz 

24 - 29.07.2016 

14 2 12 
    10.500      

22 

Managementul documentelor. Arhivarea 14 - 19.08.2016 

14   14 

    10.500      

23 
Elaborarea documentelor. Tehnică 

legislativa 

21 - 26.08.2016 

14   14 
    10.500      

24 
Finanțe publice, contabilitate și 

salarizare. Noul cod fiscal 

21 - 26.08.2016 

14 1 13 
    10.500      

25 
Managementul mediului și programe 

comunitare de finanțare 

21 - 26.08.2016 

14   14 
    10.500      

26 

Autorizarea și verificarea execuției 

lucrărilor de construcții, întreținere și 

reparații  

28.08-02.09.2016 

14   14 

    10.500      

27 
Management public și abilități 

manageriale 

28.08-02.09.2016 

14 1 13 
    10.500      

28 

Autorizarea construcțiilor și disciplina în 

construcții. Amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de  publicitate 

04 - 09.09.2016 

14 2 12 

    10.500      

29 

Transparență decizională și etapele 

adoptării deciziei publice 

04 - 09.09.2016 

14 1 13 

    10.500      

30 
Managementul comunicării și schimbării 

organizaționale 

11 - 16.09.2016 

14   14 
    10.500      

31 
Elementele specifice ale scrierii 

proiectelor finanțate prin fesi 2014-2020 

11 - 16.09.2016 

14 2 12 
    10.500      

32 
Etica, integritate și măsuri pentru 

prevenirea și combaterea corupției 

12 - 16.09.2016 

16     
    12.000      

33 
Standarde de control managerial intern. 

Exemple de bune practici 

19 - 23.09.2016 

20   20 
    15.000      

34 
Managementul proiectelor în parteneriat 

public privat 

26 - 30.09.2016 

16 2 14 
    12.000      

35 
Bazele  si cerințele standardului iso 

27001 
10.03-11.03, 14.03-

15.03 
20 4 16     28.440      

36 
Cadru tehnic cu atribuții in domeniul 

prevenirii si stingerii incendiilor 
21.03-20.04 1   1   

37 Adunarea generala  aniap 21.04-23.04 3   3      3.600      

38 Reguli noi în achizițiile publice 17.iun 10 4 6      3.000      
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39 
 Inspector de securitate si sănătate in 

munca 
09.05-20.05 21   21      8.190      

40 
 Comunicare asertiva si analiza 

tranzacțională 
17-24/07.2016 1 1           950      

41  Forumul de mobilitate metropolitana 23-25.11.2016 1 1     

    TOTAL: 547 46 501 447.680 

 

11.3.3 Motivare personal Primăria Municipiului București  

Au fost promovați un număr 40 de salariați din care 20 promovări în grad și 4 promovări 

în clasă. 

11.3.4 Dezvoltare organizație, angajare personal Primăria Municipiului București 

Evaluarea personalului pentru anul 2016 se va finaliza la 31.01.2017, termen stabilit prin 

lege. Angajări: 80 persoane. 

11.3.5 Înființare, organizare, reorganizare instituții/servicii publice și regii autonome 

 Au fost înființate 4 instituții: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic; Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București; 

Teatrul ,,Stela Popescu”; Teatrul Dramaturgilor. 

Au fost reorganizate  26 instituții din total de 41, astfel: 18 instituții publice de cultură și 8 

servicii de interes local. 

11.3.6 Organizare concurs, numire conducători instituții/servicii publice și încheiere contracte 

de management conform Contractului cadru de management aprobat 

În vederea îmbunătățirii managementului la nivelul instituțiilor publice de interes local, în 

cursul anului 2016 au fost desfășurate: 

-Organizare concurs conducători instituții publice (director/director general) = 8; 

-Numiri temporare conducători = 3; 

-Detașări conducători = 10; 

-Evaluări personal conducere realizate în 2016 pentru anul 2015 = 10; 

- Contracte de management = 3; 

- Acte adiționale la contractele de management = 15 

- Numiri conducători (numai definitive director /director general) = 6 

11.3.7 Creșterea responsabilității personale a salariaților în exercitarea atribuțiilor de serviciu 

în vederea adaptării la cerințele comunității locale 

În anul 2016 au fost cercetați disciplinar 2 salariați, comisia de disciplină dispunând o 

mustrare și o eliberare din funcție. 
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11.4 Serviciului Intern de Prevenire și Protecție  

Activitatea Serviciului Intern de Prevenire și Protecție in decursul anului 2016, la nivelul 

Primăriei Municipiului București: 

- Efectuarea instructajului general privind securitatea și sănătatea în muncă a peste 60 de 

noi angajați din Primăria Municipiului București. 

- Întocmirea fișelor de identificare a factorilor de risc pentru un număr de 701 salariați și 

monitorizarea activității de medicina muncii în anul 2016. 

- Modificarea componenței Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă al Primăriei 

Municipiului București conform prevederilor legale. 

- Încadrarea Serviciului cu 2 funcționari publici 1 inspector de specialitate si 1 referent 

superior. 

- Elaborarea și aprobarea ,, Regulamentului propriu de organizare și funcționare a 

Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă al Primăriei Municipiului București. 

- Rezolvarea tuturor solicitărilor și sesizărilor salariaților privind calitatea apei potabile, 

sistemul de filtroventilaţie, încălzirea și/sau răcirea unor încăperi din sediul central al Primăriei. 

- Achiziționarea de servicii de medicina muncii și servicii medicale de specialitate 

conform H.G. 355/2007 și H.G. 1169/2011 pentru salariații Primăriei Municipiului București. 

- Instruirea grupurilor de studenți de la A.S.E., S.N.S.P.A. și  Arhitectură care au făcut 

practică în sediul Primăriei. 

- Elaborarea ,,Instrucțiunilor proprii privind  asigurarea informării și instruirii personalului 

Primăriei Municipiului București în domeniul securității și sănătății în muncă” – Dispoziția 

nr.1166/28.07.2016 a Primarului General. 

- Stabilirea ,,Tematicii pentru efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă”. 

 - Întocmirea și aprobarea de către Primarul General a ,,Listei pentru acordarea 

echipamentului individual de protecție”. 

- Întocmirea și transmiterea la Direcția Managementul Resurselor Umane a propunerilor 

de modificare a Capitolului referitor la securitatea și sănătatea în muncă din Regulamentul Intern 

al Primăriei Municipiului București. 

- Actualizarea și modificarea componentei Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă 

și alegerea prin vot a reprezentanților salariaților în comitet. 

- Modificarea duratei instruirii salariaților conform H.G.767/2016. 

- Desfășurarea ședințelor trimestriale ale Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă 
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- Cercetarea evenimentelor sau a accidentelor de muncă ale salariaților din cadrul 

Primăriei. 

 

11.5 Direcția Audit Public Intern 

Pe parcursul anului 2016 exercitarea funcției de audit public intern la nivelul Primăriei 

Municipiului București, s-a realizat în conformitate cu: 

-  prevederile H.G. nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activității de audit public intern; 

-  “Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în 

cadrul P.M.B, al serviciilor/ instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/ în 

coordonarea/ sub autoritatea acestuia și al regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București 

și R.A.T.B.” avizate prin adresa nr. 154.497/ 14.10.2014, de Ministerul Finanțelor Publice – 

Agenția Națională de Administra Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

București – Serviciul Audit Public Intern și aprobate de către Primarul General, prin Dispoziția nr. 

1527/ 26.11.2014. 

Planificarea multianuală a activității de audit public intern desfășurată de Direcția Audit 

Public Intern, a fost realizată în baza Planului multianual pe perioada 2014 – 2017, incluzând 

activitățile desfășurate, atât la nivelul direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului București cât și la nivelul entităților publice aflate sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului București.  

In anul 2016 au fost planificate și s-au desfășurat 19 misiuni de audit în domeniile: 

dezvoltare locală/ planificare, achiziții publice, activitatea financiar contabilă,  derulare contracte, 

finanțări externe, control intern managerial, proces bugetar. 

Pentru atingerea obiectivelor asumate în anul 2016, Direcția Audit public Intern a derulat 

19 misiuni de audit din care 17 misiuni de audit de regularitate , 1 misiune de audit de sistem și 1 

misiune de evaluare, desfășurate atât la nivelul Primăriei Municipiului București cât și al 

instituțiilor și serviciilor subordonate  Consiliului General al Municipiului București. Constatările 

și recomandările formulate în rapoartele de audit sunt descrise detaliat în Raportul anual al 

activității de audit pe anul 2016 ce va fi transmis UCAAPI – Ministerul Finanțelor Publice, în 

vederea centralizării datelor pentru Raportul anual al activității de audit desfășurată la nivel 

național, document postat pe site-ul MFP.  

 

11.7  Direcția Generală Achiziții 
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Direcția Generală Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului București are în componentă 

două Direcții: DIRECŢIA PROCEDURI ACHIZIŢII cu serviciile - Serviciul Achiziții Interne si 

Serviciul Evidentă Achiziții Externe, respectiv DIRECŢIA CONTRACTE cu serviciile - Serviciul 

Monitorizare Contracte și Registru Unic si Serviciul Contracte 

11.6.1 Principalele activități ale Direcției Proceduri Achiziții sunt: 

- elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 

General; 

- asigurarea desfășurării și derulării achizițiilor la nivelul Primăriei Municipiului București; 

- coordonarea din punct de vedere metodologic a achizițiilor publice; 

- elaborarea notei justificative, în situația în care procedura de atribuire propusă a fi aplicată este 

alta decât licitația deschisă sau restrânsă, pe baza circumstanțelor descrise în referatele de 

necesitate/notele de fundamentare întocmite de direcțiile inițiatoare și transmiterea acestor note 

justificative către direcția juridică în vederea avizării și către Primarul General; 

- elaborarea Notelor de comisie în baza propunerilor direcțiilor inițiatoare și supunerea lor 

aprobării Primarului General; 

- asigurarea secretariatul tuturor comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziții publice; 

- asigurarea îndeplinirii obligațiilor autorității contractante referitoare la Legea nr.98/21016, față 

de următoarele instituții: SEAP, ANRMAP, Ministerul Finanțelor Publice - ANAP, C.N.S.C., 

Curtea de Apel București, Curtea de Conturi și alte instituții ale statului abilitate;  

- evidența programelor anuale de achiziții publice ale serviciilor și instituțiilor publice de interes 

local ale Municipiului București, după întocmirea sau modificarea acestora, pe baza datelor 

furnizate și/sau documentelor puse la dispoziție de aceste entități; 

- evidența contractelor încheiate de serviciile și instituțiile publice de interes local ale 

Municipiului București, inclusiv a actelor modificatoare ale acestora, pe baza datelor furnizate 

și/sau documentelor puse la dispoziție de aceste entități. 

Direcția Proceduri Achiziții are în derulare următoarele proceduri de achiziție publică: 

- Servicii de proiectare și lucrări de construcții pentru obiectivul de investiție „Sala 

Multifuncțională Complex Lia Manoliu”; 

- Servicii de proiectare și lucrări de construcții pentru obiectivul de investiție “Consolidare, 

reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sect. 5 București; 

- Servicii de proiectare și execuția lucrărilor pentru “Reabilitarea Casetei și a sistemului de 

drenate de pe partea stângă în sectorul Vitan - GlinaCL5 - 2 loturi 

Lot nr.1: Reabilitarea CASETEI și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul 

Vitan-NH Popești; 



526 

 

Lot nr.2 - Reabilitarea CASETEI în sectorul NH Popești-Glina; 

- Proiectare și execuție lucrări - “Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate și construcția 

incineratorului de nămol” (Glina 2); 

- Servicii de asistență tehnica pentru managementul Proiectului major de termoficare 

„Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București; 

- Proiectare si execuție lucrări - Lărgire Şos. Fabrica de Glucoza între C. Floreasca si Şos. 

Petricani”; 

- Proiectare si execuție lucrări „Modernizare Piața Eroii Revoluției și Pasaj Pietonal,,; 

- Servicii pentru managementul proiectului “Instalație de tratare termică și valorificare 

energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București; 

- Contract de prestări servicii de salubrizare - activitățile de deratizare și combatere țânțari în 

Municipiului București, conform HCGMB 34/2016; 

- Act adițional nr. 4 pentru finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Reabilitare - 

modernizare rețele termice primare B-dul Liviu Rebreanu - B-dul 1 Decembrie”; 

- Procedura de atribuire a acordului-cadru de „Servicii de închiriere, amplasare și întreținere a 

toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor 

ecologice mobile în Municipiul București 

- Servicii de elaborare studiu “Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării unui program 

de regenerare urbană"; 

- Achiziționare de servicii de audit extern pentru direcțiile PMB, instituțiile de interes local ale 

Municipiului București și regiile autonome; 

- Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică „Echipamente active distribuție 

rețea”; 

- Procedura de atribuire a contractului de „Servicii de curățenie la sediile administrate de 

Municipiului București prin Direcția Suport Tehnico-Administrativ”. 

11.6.1 Principalele activități ale Direcției Contracte sunt: 

- asigurarea monitorizării și raportarea tuturor contractelor de achiziții publice de lucrări, servicii 

și produse, atribuite in baza Legii nr.98/2016, încheiate la nivelul Primăriei Municipiului 

București; 

- centralizarea tuturor contractelor încheiate la nivelul Primăriei Municipiului București după 

instituirea Registrului Unic, respectiv anul 2010; 

- asigurarea gestionării bazei de date SIVADOC cu privire la toate contractele întocmite și/sau 

urmărite din cadrul Direcției Generale Achiziții; 
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- elaborarea procedurilor specifice, întocmirea documentațiilor și asigurarea cadrul organizatoric 

de pregătire, inițiere, evaluare, negociere, încredințare directa, licitație și respectiv contractare 

pentru proiecte promovate prin concesiune/închiriere de terenuri/bunuri proprietate privata sau 

vânzare de terenuri aparținând domeniului privat al municipiului București, conform cadrului 

legislativ in vigoare; 

- asigurarea încheierii contractelor de concesionare pentru cotele indivize de teren aferente 

apartamentelor situate în blocuri cu destinația de locuință finalizate in baza H.G. nr.441/1991; 

- asigurarea încheierii contractelor de închiriere si a Fișelor de calcul, conform HCGMB 

nr.32/2007 privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spațiile aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București; 

- asigurarea activității premergătoare derulării procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de 

cabinete medicale, conform OUG nr.68/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privata a 

statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a 

spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, întocmirea contractelor de vânzare 

cumpărare și întocmirea contractelor de concesiune. 

În anul 2016 în cadrul Direcției Contracte au fost încheiate următoarele tipuri de acte: 

- Contracte de concesiune/Acte adiționale/Fișe de calcul cabinete medicale individuale, în număr 

de 145; 

- Contracte cote indivize teren pentru blocuri construite conform HGR nr. 441/1991, în număr de 

17  

- Contracte de vânzare-cumpărare cabinete medicale individuale, în număr de 28; 

- Contracte de închiriere tehnică dentară, un (1) contract. 

În perioada 01.01.2016-30.06.2016 (la data de 30.06.2016 au fost preluate de Administrația 

Fondului Imobiliar contractele de închiriere/fișe calcul SAD), au fost încheiate un număr de 6 

contracte și 82 fișe de calcul. 

 


