
Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 08.06.2021, ora 10

Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Muresan Manuela, Maxim Marius catalin, Stoica loana.

§edinta comisiei se desfa9oara Tn mod mixt, prezen la fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferin A, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

(

Ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului
Bucure9ti, pentru activitaji nonprofit de interes local, conform prevederilor
Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protectia Mediului inconjurator si
Animalelor – proiect aflat Tn procedura de dezbatere publica.

Au fost invitaji sa participe: domnul Andrei Miha Draghici – Director
General ASPA, domnul §erban Mihai – ASPA, din partea Direcjiei ONG-uri
doamnele Celina Rusu, Alina Mihai, Gabriela Andrei, doamna Alma Cazacu
din partea GrowUp Romania, doamna Gina Barac - coordonator 9coala
PULCHRA, Profesor Biologie Colegiul National Bilingv George Co9buc,
domnul Horia Neculcea - elev, Colegiul Najional Bilingv George Co9buc 9i
domnul Petre Botnariuc - cercetator. Unitatea de Cercetare Tn Educatie -
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Buna ziua.

Bine aji venit la 9edinja comisiei de mediu 9i ecologie, de asemenea
protecjia animalelor. Astazi avem pe ordinea de zi un proiect de hotarare
privind regulamentul de acordare a finanlarilor nerambursabile, care este Tn
consultare publica pana pe 10 iunie 9i l-am pus pe ordinea de zi a 9edin jei
de astazi tocmai pentru a avea ocazia de a avea un feedback 9i live de la
reprezentanjii ONG-urilor din domeniu. vad ca suntem Tn cvorum Tn acest
moment, deci putem Tncepe 9edinja comisiei.

va supun la vot atunci propunerea de ordinea de zi a eomisiei 9i a ...
numai la primul punct va propun dezbaterea numai astazi, a acestui
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regulament aflat in dezbatere publica pe saitul primariei. Imediat va spun
numele lui complet: Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile
de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activitati nonprofit de
interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniut:
Protectia Mediului inconjurator si Animalelor. Acesta ar fi primul punct ca
propunerea pe ordinea de zi iar urmatorul punct este propunerea privind o
prezentare facuta de cei de la Colegiul Najional George Co9buc care au
desfa9urat un program foarte interesant. PULCHRA se nume9te, un
program de ecologie 9i masurare a poluarii de diverse feluri Tn Bucure9ti 9i
'in diverse locatii din Bucuresti. De la ora 12:30 ar trebui sa aiba loc aceasta
prezentare fiindca reprezentan+ii liceului Colegiului Najional Co9buc pot sa
participe numai de la acea ora. Daca cumva terminam mai devreme §edinta
cornisiei, putem sa trecem, adica vom lua o pauza 9i apoi vom intra din nou
in 9edin R, pe acela9i link de webex, la 12:30, cum spuneam pentru
prezentarea aceasta foarte interesanta, din care sper ca vom Tnvata 9i noi
cate ceva.

(

Deci va supun la vot, daca nu mai sunt alte interventii pe ordinea de zi.

V-a9 supune la vot acum ordinea de zi cu aceste doug puncte.

Eu votez pentru, verbal.

Avem cinci voturi pentru din cinci consilieri prezenji.

(

Multumesc frumos.

§i a9 ruga-o pe doamna Gabriela Titiri9ca sa ne spuna daca avem, eu
observ ca deocamdata nu avem reprezentanti ai ONG-urilor Tn webex, nu s-
au conectat inca. OK. Voi lua oricum Tnscrieri la cuvant pe acest regulament
din partea colegilor pana se conecteaza 9i reprezentantii care s-au Tnscris Tn
in comisie. Deci daca doriji sa lua{i cuvantul pe acest regulament. Oricum
alaturi de noi in saId sunt reprezentanjii directiei ONG-uri din partea Primariei
Capitalei care vi pot raspunde 9i la Tntrebari 9i pentru a discuta aspecte
concrete de implementare a proiectului, sunt alaturi de noi 9i reprezentantii
ASPA. va reamintesc, avem de asemenea pentru acest an un buget al
finanlarilor nerambursabile pentru cele doua domenii de un de un milion

2



400.000 RON aprobat Tn luna aprilie 9i el este potrivit propunerii de acum din
regulamentul a9a cum este el facut, anunjat in felul urmator: jumatate din
bani pentru proiectele care se vor Tnscrie Ia concurs pentru proiecte de mediu
9i dezvoltarea comunitara 9i cealalta jumatate de 700.000 de lei pentru
Protectia Animalelor. Cam acestea sunt sumele. in acela9i timp, proiectul
are foarte multe detalii tehnice Tn relajia cu primaria ONG-uri 9i de asemenea
Tn relajia cu implementarea proiectelor, calendarul care va fi foarte strans,
din pacate, practica call-ul de proiecte, concursul se va desfa9ura Tn luna
iulie din ce injeleg, iar apoi va avea Ioc in luna august deja implementarea
proiectelor, dar ar ramane din august pana Tn decembrie calendar de
implementare efectiv a proiectelor. Este pentru prima data cand se
desfa9oara un astfel de program in actualul mandat la Primaria Capitalei.
Vreau sa le muljumesc din nou primarului general 9i direcjiei de ONG-uri 9i
de asemenea consilierilor primarului pentru ca au facut acest efort totu9i sa
aiba loc programul anul acesta 9i vreau sa le muljumesc ca sunt atat de
deschi9i 9i din ce m-au asigurat 9i pe mine pentru a primi feedback de la
toata lumea. ’inca o data, vreau sa subliniez ca astazi vom discuta cateva
aspecte, dar feedback-ul 9i comentariile 9i propunerile de modificare la
regulament vor fi cele, vor ramane cele scrise pe saitul primariei, adresate
in scris la secjiunea dezbatere publica. Deci pentru a putea sa depuneji
comentarii 9i propuneri de modificare, trebuie sa mergeji pe saitul pmb.ro la
Consiliul General 9i din lista sa mergeji la proiecte supuse dezbaterii publice
iar pe portalul care are link acolo exista acest proiect de hotarare privind
aprobarea regulamentului pe care iI dezbatem astazi pana pe 10, deci pana
poimaine mai puteji sa o faceji astfel de comentarii 9i sa veniti cu feedback.
O clipa sa vedem ce se Tntampla cu participanjii.

(

I

Am luat un minut de pauza, scuze, pentru a permite unuia dintre
reprezentanjii ONG-urilor sa intre Tn 9edin R, sunt cateva probleme tehnice,
dar se rezolva. Va intra 9i de la ALPAB un reprezentant acum 9i de
asemenea doamna §tefania Simion, consilierul pe domeniul mediu al
primarului general. A9teptam un minut, va rog. Ma roaga colegii de la tehnic
sa anun! ca 9edinja este live pe prima pagina a pmb.ro, a consiliul lui 9i a
Primariei Generale, dar 9i la secjiunea de 9edin@ live de la capitolul Consiliul
General. Bun. O avem acum alaturi de noi 9i pe doamna Cazacu. injeleg ca
dansa este de la ONG-ul GrowUp Romania. Buna ziua 9i a9teptam, mai
a9teptam un minut va rog sa intre 9i reprezentantul ALPAB. Pentru a lua
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cuvantul, regula este ca de obicei Tn cadrul comisiei sa va Tnscrieji pe chat-
ul de webex cu inscriere la cuvant 9i voi da cuvantul in ordinea reprezentanjii
ONG-urilor 9i de asemenea apoi membrii comisiei, bineTnteles. Dar de
asemenea puteji lua cuvantul daca dori Ii in timp ce in Hmp ce discutam
anurnite aspecte punctuale pe regulament, daca este nevoie pe articole 9i
pe formulare pe componenta de comisii 9i a9a mai departe. Da, buna ziua
domnule Purcarea.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

( Buna ziua. Buna ziua

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Profit de momentul de a9teptare pentru a mai face un anunt. Avem de
asemenea Tn dezbatere publica pana pe 25.06 proiectul de privind bugetarea
participativa la nivelul municipiului Bucure9ti Tn anul 2021 9i Tn consultare va
sta proiectul pana pe 20 iulie, dar cum spuneam dumneavoastra puteji sa
trirniteji opinii sugestii comentarii propuneri Tn scris pana pe 25 luna aceasta,
iunie 9i avem Tn acest an iara9i ca o reluare a proiectului de bugetare
participativa foarte necesar de altfel 9i bun pentru bucure9teni, doua milioane
de euro anul acesta Tn proces de bugetare, vom dezbate probabil atunci
cand va veni pe ordinea de zi a Consiliului 9i acest proiect de hotarare. Eu
zic ca nu mai a9teptam reprezentantul ALPAB. Putem sa ... va intra in curand
si sa trecem la subiect va dau cuvantul daca doamna Cazacu doreste sa
adreseze Tntrebari pe regulament sau sa ia cuvantul pentru a face sugestii.
V-am dat cuvantul pentru ca sunteji singurul reprezentant.

(

Doamna Cazacu Alma – Asociajia GrowUp Romania

Da, scuze, scuze nu pot secunda asta, revin Tn cateva minute.
Muljumesc mult.

4



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Sigur. Tncep eu prin a adresa o Tntrebare... OK. Buna ziua, domnul
sandulescu. Dumneavoastra sunte li din partea ALPAB, de la ce direc jie?

Domnul $ef Serviciu Planificare proiectare realizare sandulescu Mihai
ALPAB

$ef serviciu Planificare proiectare realizare.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Perfect. Muljumim.

Vroiam sa adresez eu o Tntrebare catre Direc jia de ONG-uri. Cum
vedeji dumneavoastra calendarul? Am spus Tn mare cum ar fi din punctul
meu de vedere, adica implementarea proiectelor ar trebui sa Tnceapa Tn luna
august 9i sa se termine cu raportare cu tot pana Tn luna decembrie, pana pe
15 decembrie, dar mai concret daca putli sa ne spLIneji cum aji gandit
dum neavoastra.

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

in conformitate cu art. 6 din legea 350, procedura de selec jie cuprinde
mai multe etape. Primul dintre acestea este publicarea anuala Tn Monitorulo
Oficial aI Romaniei Partea a VI-a pentru ca a9a ne obliga legisla Iia, dupa
care vom publica anun juI de participare, se vor Tnscrie candida Iii, vom
transmite atat pe site-ul primariei cat 9i organizajiilor neguvernamentale pe
care le avem Ia momentul actual in baza de date toata documenta Iia,
regulamentul, anexele, ca sa poata sa depuna propunerea de proiect, se
prezinta propunerile de proiecte catre comisiile de evaluare, va fi o comisie
de contestatie ca in cazul Tn care sunt contestatii trebuie sa alocam o
perioada 9i pentru rezolvarea acestor solicitari, se verifica dupa aceea iar
eligibilitatea proiectului de catre comisia de contestajii, se Tntocme9te lista
finala a proiectelor eligibile, dupa care se va semna contractul de finanjare
Tntre municipiul Bucure9ti 9i beneficiarul finanlarii nerambursabile. in functie
de ... programul poate sa dureze, depinde ONG-ul respectiv cat aloca, poate

(
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fi o luna doua trei sau pana pe 15 decembrie. Asta ramane la latitudinea
ONG-lui, in cererea de finanjare are o rubrica Tn care poate specifica x luni,
nu stiu cat.. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar cu contestatii cu tot, cum arata calendarul acum, cand anticipati
dumneavoastra ca.. .

( Doamna Mihai Alina – Direc jia de ONG-uri

August .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

La Tnceputul lui august s-ar finaliza procesul de selectie.

Doamna Mihai Alina – Direc jia de ONG-uri

Eu zic 15 august, doamna director e de alta parere, nu 9tiu exact, 15
zic eu, din ce socoteli am facut eu personal.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. larapoi...

Doamna Mihai Alina – Direc fia de ONG-uri

O perioada de 30 de zile trebuie neaparat sa avem conform legislatiei
pentru depunerea proiectelor.



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Bun. Deci conteaza cand va fi adoptat de catre Consiliul General
proiectul 9i regulamentul Tn sine. Programul anual de finanjare a fost deja
aprobat Tn 9edinja trecuta.

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

A fost Tnsa n-a ie9it inca de la prefectura 9i nu II pot difuza Tn monitor
in momentul de fata.

(
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

. .. publicat 9i urmeaza apoi din momentul Tn care vor Tncepe ONG-urile
sa implementeze proiectele, injeleg ca, pe cate luni este definit proiectul lor
ca9tigator al concursului, dar cu cine vor tine legatura conform
regulamentului? Mie nu mi-a fost foarte clar, da poate nu am citit eu cu
atentie din regulament, adica cine este de fapt autoritatea de monitorizare
unde se pot cere lamuriri de implementare, mai ales pe partea de raportare?
Ma gandesc, fiind timpul atat de scurt, cred ca e foarte important sa !ina
legatura strans ONG-urile 9i proiectele ca9tigatoare cu primaria, deci cu cine
din primarie?

( Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Relatia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Direc jia Relatia cu ONG-uri, sindicate, patronate va asigura tot
suportul tehnic pentru ONG-uri. Am discutat oricum pana la acest moment
9i noi, ca funcjionari publici cu ONG-urile care ne-au solicitat raspunsuri.
Referitor la calendarul de implementare, eu a9 vrea sa fiu mai optimista 9i
sa ma gandesc ca toata lumea a injeles ca timpul este foarte scurt 9i atunci
banuiesc ca va fi o mobilizare cat se poate de prompta 9i a consilierilor
generali, daca vor face parte din comisie 9i bineTnjeles 9i aparatului executiv.
Daca se aproba Tn 9edinta de consiliu din luna aceasta 9i daca este mai
repede aceasta 9edin+a de consiliu general, nu 9tiu exact cand va fi in luna
iunie, dar noi speram daca ar fi saptamana viitoare, ar fi extraordinar de bine,

7



atunci 30 de zile au termen de depunere al proiectelor dupa aceea analizam
9i ma gandesc ca undeva Ia inceputul lui august sa se desfa9oare totul, sa
se poata 'incepe implementarea proiectelor Tn sine pentru ca mai ales la
proiectele de mediu ma gandesc ca e mai bine sau ma rog majoritatea vor fi
facute Tn a9a feI Tncat sa poate fi implementate pe perioada verii, mai pujin
iarna, nu 9tiu, nu sunt de specialitate, dar ma gandesc ca mai greu se
planteaza copaci iarna de exemplu, de9i din discutiile cu domnii de la mediu,
mi-au explicat ca se poate Tn orice anotimp. Raportul final se depune pana
pe 15 decembrie, sfatul nostru ar fi sa se Tncerce pe cat posibil sa se depuna
acest rapoarte mai repede, cu cat mai repede cu atat mai bine pentru
administra jia publica locala pentru ca la finalul anului Tntradevar este o
perioada foarte aglomerata pentru noi toli 9i atunci sa fie totul ok sa Tncheiem
anul cu bine cu cat depun rapoartele finale mai repede cu atat mai bine. in
rest, noi abia a9teptam sa dam drumul la treaba 9i sa vedem proiectele.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am Tnteles

Doamna Mihai Alina – Direc jia de ONG-uri

Daca-mi permiteji 9i mie, in ceea ce prive9te raportarea raportarea
organizajiilor neguvernamentale ajunge la Directia de ONG-uri, dar 9i noi la
randul nostru o trimitem La comisie pentru ca activitatea comisia o
evalueaza. Partea financiara, Directia Generala Economica cu Directia
Relatia cu ONG-uri.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci, practic comisia de evaluare 9i selec jie?

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Sunt doua rapoarte. Da. ... de activitate al proiectului 9i, da, comisia de
evaluare Tl aproba. Dar raportul financiar Direcjia de ONG-uri 9i Direcjia
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Generala Economica valideaza din punct de vedere al conformitalii CFP-
ului

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. OK. Deci practic Direcjia ONG-uri 9i aprobare raport final comisia
de evaluare.

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri
(‘ Da. Rapoartele intermediare 9i finale de activitate suporta aprobarea

corrllslel.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

A9 vrea sa mentionez ca cred ca totu9i tipul de proiecte care vor fi
depuse se vor desfa9ura chiar daca Tntradevar e mai greu toamna 9i iarna,
dar Tntarziindu-se atat de mult, sper ca la anul vom avea un calendar
Tncepand din februarie cel mai tarziu de astfel de proiecte, dar pentru anul
acesta, daca Tncepe in august va fi foarte greu sa se deruleze un proiect.
Probabil ca de exemplu pentru plantari de arbori sau alte materiale din
acestea plante, cred ca se poate face pana Tn octombrie, adica octombrie
chiar e o luna buna de plantat din cate 9tiu, inclusiv Tn noiembrie inca este
cald 9i se pot desfa9ura activitali afara, nu neaparat de plantare, dar nu 9tim
ce tipuri de proiecte vor veni la aplicajii, Tnsa pe partea aceasta de raportare,
fiindca 9tiu ca este foarte mare birocrajia, vroiam sa va rog 9i eu din partea
comisiei cumva 9i cred ca sunt 9i Tn asentimentul colegilor, sa !ineji foarte
aproape pe tot parcursul proiectelor de ONG-urile ca9tigatoare Tn urma
selecjiei fiindca tocmai la sfar9it de an aglomerarea este foarte mare pe
partea de raportare 9i atunci pe parcursul proiectelor daca se rezolva toate
chestiile tehnice financiare 9i a9a mai departe, se lamuresc 9i sa fac, e mult
mai bine decat daca se fac toate la sfar9it, a9a cum se Tntampla Tn proiectele
ONG-urilor de obicei.

(

Bun, aveam de asemenea o a treia Tntrebare legata de cum se
desfasoara colaborarea cu institutiile care sunt subordonate Consiliului
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General, cum ar fi ASPA prezent aici sau ALPAB, in sensul Tn care daca de
exemplu un ONG propune un proiect care presupune acces de exemplu Tntr-
un parc administrat de ALPAB, pentru a face igenizare Tntr-o anumita zona
de parc, dau un exemplu care mi-a venit Tn minte pur 9i simplu, daca ar
propune un ONG asta, cum s-ar desfa§ura colaborarea? Ar necesita un
protocol intre ONG-ul respectiv 9i ALPAB sau pe partea de animale fari
stapan, fiindca jumatate din bani sunt pentru protec jia animalelor, ar necesita
o colaborare Tntre ONG 9i ASPA? Ei cum au acces practic pentru a face
lucruri ONG-urile cu obiecte care aparjin municipalitatii sau terenuri sau
servicii furnizate de municipalitate?

(

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

Nu este necesar un protocol, dar este necesar avizul administratorului.
ALPAB-ul are un administrator, trebuie sa dea acest aviz, altfel nu se poate
poate implementa proiectul.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

§i cum fac ONG-uirle? Merg direct la administrator pentru a cere acest
aviz Tn baza faptului ca .. .

(

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Da. in baza contractului de finanjare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am injeles. Cei de la ASPA cum vad aceasta poveste?

Domnul Director Draqhici Andrei Mina - ASPA

in cazul Tn care un participant ar dori sa desfa9oare un proiect Ia noi in
adapost, de exemplu Tn Pallady sau Tn oricare adapost, noi avem Tn obiectul
de activitate organizare de evenimente, workshop-uri, proiecte pe care le
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putem face, avem 9i un 9i un birou Tn acest sens Tnfiinjat, nu mai sunt mulji
angaja Ii, dar o persoana este suficienta ca sa poata sa le asigure toata
logistica necesara 9i tot sprijinul, deci orice ONG care este interesat sa
desfa9oare un proiect Ia noi in centrele de adop jie, fara probleme, Ti sprijinim
cu tot ce au nevoie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Bun. Deci practic veji colabora de la sine injeles, nu ...

(
Domnul Director Draghici Andrei Mina - ASPA

Asta faceam 9i Tnainte. Se va semna bineTnjeles un acord de
colaborare, dar sunt ni9te contracte pe care noi le facem oricum Tn mod
normal, sunt probono, nu cerem bani, drept urmare orice ONG este deschis
9i acum fara proiect sa intre Tn colaborare cu noi sa facem orice feI de
eveniment sau .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc mult pentru deschidere.

( Domnul Director Draghici Andrei Mina - ASPA

O menjiune, daca se poate.

Am vazut ca la un moment dat se specifica ca toate activitalile
trebuiesc desfa9urate pe raza municipiului Bucure9ti. Este o situa jie Tn
momentul asta, noi avem adaposturi 9i Tn Mihaile9ti, adica jude juI Giurgiu 9i
in Bragadiru, jude juI llfov. A9 propune o derogare de la aceasta regula strict
pentru aceste adaposturi care apaRin Primariei Municipiului Bucure9ti, deci
acelea sunt cele mai mari adaposturi ale noastre, avem aproximativ 500 de
caini Tn fiecare, drept urmare putem ... aparjin municipalita Iii. La articolul 10
la sfar9it este o menjine important indiferent de domeniu finanjare
rambursabila se acorda numai pentru proiecte care prevad pregatirea unor
evenimente ac+iuni care se deruleaza strict in municipiul Bucure9ti.
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Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Putem sa o adaugam acolo sau Tn adaposturile ASPA, administrate de
municipalitate 9i sa ni Ie spLIneji.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar sa 9tili ca de exemplu avem palatele brancovene§ti care sunt in
subordinea Consiliului 9i ... au 70 de hectare 9i sunt in Mogo9oaia. Adica am
putea ...(

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

Direc jia de specialitate ... Sigur am putea da o derogare. Daca nu este
in administrarea municipalitalii, nu avem baza legala ca nu avem cum sa
investim pe domenii care nu ne aparjin.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Nu neaparat, fiindca se intampla de exemplu la transporturi, la STB,
pe acele asocia Iii intercomunitare de dezvoltare. Dar atunci puteti sa
transmiteti dumneavoastra atunci catre .. .

(

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Relajia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

sa ne transmita Tn scris 9i o sa luam Tn considerare ce au spus domnii
de la

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, dar cu menjiunea aceasta sa fie 9i pentru, in genere, nu numai
pentru animale ci pentru bunurile apar{inand de Bucure9ti fara ... sau
administrate indiferent de localizarea acestora
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Da. §i legat de aceasta aveam 9i eu o Tntrebare legata de unde poate
sa aiba sediul organizajia care aplica. fmi puteji preciza va rog baza legala
pentru care nu poate sa aiba sediu decat municipiul Bucure9ti, aplicantul?

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Nu. Din practica am luat 9i noi aceasta, am facut mentiunea aceasta,
din practica am vazut 9i noi alte primarii cum gestioneaza astfel de programe
§i a§a au hotarat toate, sa aiba.. .

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

De exemplu, in municipiul Cluj, m-am uitat 9i eu pe regulamentul lor 9i
acolo nu este prevazuta niciun feI de ...

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

A fost. Acum au scos. Au scos-o in noul regulament. Putem sa
scoatem 9i noi. Dar 9i in Cluj daca vede Ii, tot pe raza municipiului se
desfa9oara ... daca n-avem administrarea Tn Bucure9ti.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
(

A terenului sau serviciului. OK. Bun. Asta 9i din punctul meu de vedere,
o sa va transmit 9i Tn scris, pentru ca aplicantul sa aiba sediu pentru ca pana
la urma daca activeaza 9i proiectul e facut aici, e in beneficiul tuturor, chiar
daca sediul organizajiei este Tn llfov.

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

Noi am spus sediu sau filiala pentru ca majoritatea au filiale Tn

Bucure9ti. Putem sa scoatem fara probleme, da.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

S-a Tnscris la cuvant doamna Alma Cazacu. va rog. va dau cuvantul.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

Da. Referitor Ia ce s-a discutat si mai devreme cu colaborarea cu
institujii care sunt sub primarie Tntr-o forma sau alta, noi am fi interesaji 9i de
o colaborare 9i cu STB, adica pe scurt 9tili deja v-am mai zis de publicarea
de spoturi educative Tn autobuze, unde sunt acele ecrane si ne-ar interesa
de exemplu daca acest aceasta cheltuiala poate fi pusa Tntr-un proiect. Asta
ar fi una dintre Tntrebari.(

A doua Tntrebare este referitoare la varianta de a avea un proiect care
are componente care sunt eligibile Tn proiectele acestea de finanjare 9i alte
parji care nu sunt eligibile. Se aplica cu o finantare, solicitare de finantare
parjiala sau nu se poate aplica deloc, daca doar par{ial sunt legate de
mediu?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Cred ca am Tnjeles eu Tntrebarea. Domeniile sunt protecjia mediului,
dezvoltare comunitara 9i protecjia animalelor, dar daca exista un proiect mai
mare, adica mai multe componente care nu au legatura cu ...

(

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

Exact.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Daca se pot cere bani numai pe componenta de mediu? Un proiect
mai mare al asociajiei? Sau proiect care prime9te finanjare 9i din alte zone?
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Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

Ambele raspunsuri sunt. Adica 9i un proiect mai mare al asociajiei 9i
da, prime9te 9i din alte zone finanjare.

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Rela fia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

O sa Tncep a raspunde Ia prima Tntrebare pe care a adresat-o doamna,
daca proiectul dumneavoastra are legatura cu protectia mediului sau
animalelor, bineTnjeles ca puteji aplica pentru ca spunea ceva de STB,
educativ, ceva Tn sensul acesta. Daca are legatura, nu 9tiu, dau un exemplu
o campanie de inforrnare asupra con9tientizarii abandonului animalelor 9i
doriji sa faceji promovare sau sa promovaji evenimentul cu afi9e pe
autobuzele STB, atunci da, acesta poate fi o componenta dintr-un proiect,
daca proiectul a9a este conceput ca fiind o campanie de con9tientizare. Asta
la prima Tntrebare.

in ceea ce prive9te a doua dumneavoastra Tntrebare, din pacate nu se
poate proceda Tn felul acesta pentru ca legea 350 ne permite sa finantam
proiecte care sunt Tncepute odata cu semnarea contractului de finantare,
altfel spus, nu putem finanja proiecte care sunt deja Tncepute, indiferent ca
dumneavoastra de exemplu aji objinut fonduri de la alta autoritate publica.
Adica trebuie sa fie proiectul Tnceput odata cu, depus, semnat odata cu
contractul de finantare, Tncheiat 9i toli banii pe care ii ob jine sa fie din aceea9i
sursa de finanjare, in cadrul aceluia9i proiect.

(‘

(

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

Adica trebuie sa fie sursa unica de finantare, care este

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direc jia Rela fia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Exact. Da, da, da. Puteji lua alt partener daca doriti, dar care nu
contribuie financiar Tn cadrul proiectului. Puteji lua partenerul, nu fmi vine
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neaparat acum Tn minte un exemplu, dar chiar 9i un partener privat daca
doriji sa va ajute, dar sa nu sa nu contribuie financiar Tn cadrul proiectului.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci poate contribui prin punerea la dispozijie a unui sediu sau Tn
natura.

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri
( Financiar, pana la uurma sunt 9i ni9te cheltuieli neeligibile pe care

partenerul 9i le poate asuma.

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Rela jia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Adica daca dumneavoastra aveji un proiect, aveji nevoie de alte
componente care nu sunt eligibile Tn cadrul regulamentului nostru de
finanjare nerambursabila, dar doriji ca in cadrul proiectului sa faca parte
orice alta activitate 91 este Tn cadrul acestui proiect, daca ajuta o alta
autoritate sa faceji ceva anume, puteji trece ... dar nu are cum sa fie finan jat.
Nu 9tiu daca are sens ce Tncerc sa va explic, in a9a feI incat sa in{elegeji 9i
ce vreau sa spun 9i sa va explic 9i ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar proiectele este necesar sa Tnceapa o data contractul ... primaria.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

Vroiam doar sa zic ca data de Tncepere a proiectului nu ar fi o problema
pentru ca este Tn stadiul de concept acum. Singura problema care nu 9tiu
cum se califica este diferentierea finantarilor Tn contabilitate daca vreti, adica
noi avem o contabilitate care a acoperit mai multe lucruri nu doar un singur
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proiect 9i acolo presupun ca verifica primaria contractele de sponsorizare,
nu? Adica ar trebui ...

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direc fia Rela fia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Dumneavoastra oricum o sa daji o declara jie pe propria raspundere 9i
cand aduceti facturile la decontat, ca se deconteaza doar de o autoritate
finantatoare si nu a fost decontate si de alta autoritate finantatoare ... adica
facturile pe care le aduceji la decont 9i rapoartele intermediare vor fi semnate
pe propria raspundere ca nu au fost decontate 9i de o alta autoritate.(-

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

O.K. Am Tnteles. Multumesc frumos

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direc jia Rela jia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Pe de alta parte, daca fmi permite Ii, puteti depune mai multe proiecte
9i Tn cadrul proiectului de bugetare participativi 9i atunci poate va ajuta Tn
sensul acesta, nu stiu.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar am 9i eu aici o intrebare legat de bugetare participativa, la
bugetare participativa din cate 9tiu eu proiectele Ie face primaria dupa ce
sunt selectate, nu ONG-ul respectiv.

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

Da
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am injeles. Legat de materiale informative in STB, exista o propunere,
poate chiar din partea dumnevoastra de la Grow Up Romania privind un
video care ar putea fi pus, de informare, despre cum sa strangi dupa cainele
tau, pe acele ecrane ale STB, dar STB fiind societate comerciala, chiar daca
aparjine de municipalitate, bineTnjeles ca trebuie sa ... cred ... trebuie sa i9i
finanjeze Tntr-un feI sau altul acele display-uri din autobuze 9i a9a mai
departe, trolee daca exista 9i deci practic un ONG sa spunem, ar putea sa
aplice astfel Tncat banii ace9tia care ar fi publicitate pentru STB sa fie prin9i
in cadrul acestui proiect?

(

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Rela Iia cu ONG-uri,
sindicate. patronate

Din cate 9tiu eu, din practica anilor trecuti, dar trebuie sa verific cu cei
de la STB pentru ca cred ca 9i-au schimbat cumva 9i Tncadrarea juridica,
erau companle.. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. Erau regie. Acum sunt companie. Societate comerciala pe acjiuni.

( Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direc jia Rela jia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Tnainte, acum vreo 2 ani, daca se Tncheia parteneriat cu STB, nu mai
plateai 9i atunci era O.K., adica Tncheia parteneriatul ONG-ul cu STB-ul 9i
era gratuit. Nu 9tiu sa spun acum, dar pot sa verific 9i sa raspund.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

A9 dori cuvantul, daca se poate referitor la aspectul asta.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Gram Anamaria, consilier general. in contractul de delegare a gestiunii
catre STB care e acum Tn dezbatere publica, se prevede ca e autoritatea
contractanta poate sa ceara operatorului, STB-ului 9i celorlalji operatori, sa
distribuie, sa afi§eze Tn interiorul autobuzelor, adica entitatea contractanta
decide, este ADI TPBI, deci daca facem un protocol de colaborare, cred ca
se poate face gratuit acest lucru, nu trebuie platit STB-ului ceva.(

Doamna Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri

$i din punctul nostru de vedere nu trebuie platit, deoarece ONG-ul
poate face un parteneriat, aji vazut ca in cadrul regulamentului exista
posibilitatea de a atrage parteneri 9i are un punctaj de cinci puncte. Atunci
STB-ul Tncheie un protocol cu ONG-ul respectiv, iar acesta nu mai plate9te
catre STB aceasta cheltuiala cu publicitatea.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(

injeleg. Deci practic o componenta a proiectului care nu trebuie
prevazuta, adica ar fi cu buget zero in cadrul unui proiect potential, din ce
’Fmi spune 9i legal doamna Gram, Tnteleg ca s-ar face un parteneriat Tntre
ADI 9i dumneavoastra sau ONG? ONG. §i ONG, prin care propun
informarea cu privire Ia diverse aspecte de mediu sau protecjia animalelor.

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direcjia Rela jia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

$i componenta care ar costa bani Tn acest caz, ar fi clipul, de exemplu.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. Clipul ar costa ... clipul sau afi9ele. dar afi9e daca exista cumva
display-ul acela. in tramvaie, nu 9tiu sa existe.

Avea domnul Purcarea o inteven jie. va rog, domnule Purcarea.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Buna ziua

in parte s-a discutat despre acest aspect. Inijial a9 fi vrut sa Tntreb,
injeleg ca ester vorba 9i de o hotarare de consiliu care ar urma sa fie votata
luna aceasta 9i de un regulament. Modul de colaborare Ia care facea referire
doamna pre9edinte Ciceala Tntre ONG-uri ei entitalile din primarie, direcjiile
sau beneficiari, nu ar trebui sa fie prinse Tn acest regulament? sa nu fie dupa
sa zicem, aprobarea hotararii, neclaritali Tntre modul Tn care aceste sa zicem
entitali ca9tigatoare ale proiectului au de umblat sau de cerut diferite avize,
protocoale, contracte cu entitalile unde T9i desfa9oara activitatea, gen
ALPAB 9i a9a mai departe ... chestia asta. Dupa parerea mea, ar trebui sa
fie prinsa Tn regulament toata etapizarea desfa9urarii proiectului de la
prefinanjare, eligibilitate, pana la desfa9urare.

(

$i a doua interventie a9 vrea s-o fac pentru partea aceasta de STB. Ar
trebui sa ne gandim totu9i 9i la punctul de vedere al STAB-ului, care este o
societate comerciala cu destule probleme, care la randul ei are un mandat
prin conducerea sa se eficientizeze cre9terea veniturilor proprii. Asta va
Tnsemna inclusiv o parte de hai sa spunem a9a reclama 9i publicitate pe care
o vor pune la dispozitie plin display-uri, Tncadrari de afi9e sau mai 9tiu eu ce.
Nu m-a9 hazarda sa zic de pe acuma ca ar trebui sa fie gratuit acest lucru,
pentru ca s-ar putea ca facand un lucru bun, sa facem altul rau Tn ceea ce
prive9te STB-ul. Tntai ar trebui discutat exact ce Tnseamna acest proiect, ce
Tnseamna ca impact bugetar, cat ar trebui eI sa genereze venit STB-ului 9i
apoi sa luam o hotarare Tn privinta modului de de desfa9urare colaborarii.
Daca vrem sa transformam STB-ul Tntr-o societate nu rentabila, dar una Tntr-

una care are mai multe pierderi, ar trebui sa ne gandim sa-i alocam 9i ni9te
venituri

(

Bine. Atata am vrut sa spun. Muljumesc.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc foarte mult, domnule consilier Purcarea. Apreciez foarte
mult intervenjia dumneavoastra 9i cred 9i eu ca aveji dreptate, ar trebui sa
avem cumva acest mod de colaborare cat mai bine stabilit Tn cadrul
regulamentului, adica posterior selectiei proiectelor. Nu 9tiu Tn momentul
acesta Ia ce articol o sa intervenim 9i Tn ce feI. Poate prind amendamente
dupa ce iese din consultare publica regulamentul. Oricum eI va fi votat, este
in consultare publica pana pe 28 iunie daca nu ma Tn9eli 9i se pot transmite
opinii, comentarii pana pe 10 iunie, dar practic noi in comisie TI vom aviza la
momentul Ia care va fi pus pe ordinea de zi a Consiliului General. Astazi
numai avem o discutie preliminara pe el, am vrut sa avem puncte de vedere
din partea subordonatelor, dar 9i din padea reprezentantitor ONG-urilor, nu
participa prea mulji 9i cred ca e bine totu9i ca avem un participant, dar sper
ca la urmatoarele astfel de sedinte de comisie sa vina cat mai multe si sa
obi9nuim cumva publicul bucure9tean, sa-i obi9nuim pe bucure9tenii care
traiesc Tn ora9 sa participe din ce in ce mai mult la astfel de consultarii ale
municipal italii .

Avem o Tnscriere la cuvant din partea doamnei Mure§an. Tnainte Tnsa

i-a9 da cuvantul 9i domnului sandulescu fiindca aveam aceea9i Tntrebare 9i
pentru dumnealui despre cum vede colaborarea Tn cadrul acestor tipuri de
proiecte cu ONG-urile fiindca presupun ca vor fi destule proiecte aplica+ii pe
parcurile administrate de ALPAB.

(

(

Domnul sandulescu Mihai - $ef Serviciu Planificare, Proiectare 98
Avizare – ALPAB

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

va auzim foarte prost din cauza semnalului. Din pacate nu reu9im sa
injelegem. Vom comunca Tn scris. Muljumesc mult pentru interventie. §i
doamna Mure9an, va rog.
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Doamna Consilier Mure$an Manuela

Buna ziua. in primul rand Tmi cer scuze ca nu pot deschide camera.
Am un semnal destul de prost. Cred ca e mai important sa ma auziji decat
sa ma vedeji. Interven jia mea este scurta 9i se refera Tn prima parte la faptul
ca nu foarte multe ONG-uri, asocia Iii 9i activi§ti din domeniul protecjiei
mediului 9i animalelor nu sunt prezenji aici. Nu ar trebui sa ne miram foarte
tare pentru ca suntem Ia un inceput de drum dupa atalia zeci de ani in care
societatea civila 9i activi9tii au fost ignoraji 9i s-au descurcat cum au putut
cu fonduri primite fie de la alte asocia Iii internajionale sau foarte mult cu
donajiile bucure9tenilor. Surpriza §i poate 9i neTncrederea este destul de
mare. ered ca va trebui pe viitor sa Tncercam sa popularizam asemenea
dezbateri 9i inijiative 9i proiecte de hotarari de consiliu general, cred ca la
anul va fi cu totul altfel, dar pana ta anul trebuie cumva sa ne asiguram ca
mesajul nostru ajunge la foarte multe asociajii, daca nu se poate chiar la
toate asociajiile care au proiecte de mediu 9i de Protecjia Anirnalelor din
Bucure9ti, astfel Tncat sa poata aplica. E drept ca procedura nu este foarte
foarte u9oara, dar nimic nici o alta procedura nu este mai simpli 9i pe fonduri
europene 9i pe alte proiecte finantate cu bani publici procedurile sunt cel
pujin la feI de complicate, poate ca am reu9i cumva sa ii sprijinim pe cei care
aplica pentru prima oara 9i aici cred ca ar putea fi 9i rolul cornisiei despre
care se vorbe9te Tn regulament, in sensul ca solicitam toate documentele
cumva din timp, astfel Tncat sa aiba timp sa le completeze acolo unde unde
au probleme pentru a avea 9anse egale, toate aceste asocia;ii 9i cele care
au experien@ in domeniul acesta, ma refer la accesarea de bani publici 9i
de bani europeni 9i cei care sunt poate la Tnceput 9i nu 9tiu exact ce trebuie
sa faca. Deci cred ca e un Tnceput extraordinar de bun 9i avem patru ani ca
aceasta sa devina o practica permanenta 9i sus{inuta 9i cu timpul poate
avand rezultate foarte bune sa 9i marim sumele alocate acestor proiecte. De
ce spun ca ar fi bine sa ajungem sa marim sumele alocate este pentru ca
asociajiile 9i ONG-urile 9i activi9tii din acest domeniu acopera o mare parte
din nevoile de protecjie 9i de mediu 9i Protectia Animalelor pe care o
Administrajie Locala nu le poate acoperi cu structura pe care o are, cu
personalul pe care iI au alocat 9i a9a mai departe. Deci aceasta colaborare
mi se pare esenjiala pentru a fi cu adevarat... pentru a reu9i cu adevarat
ceva Tn domeniul Protecjiei Mediului 9i Protec+ia Animalelor. §i pentru ca eu

(

(
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sunt... aici ar fi doua lucruri: alte doua lucruri de spus. in partea a doua a
zilei, a 9edintei vor fi profesorii 9i elevii de la liceul George Co9buc. Eu
particip la acest proiect al lor care se refera la calitatea aerului 9i vreau sa
va spun ca ceea ce au facut ace9ti copii este, remarcabil e pujin spus, este
impresionant. Au facut ni9te cercetari Tntradevar 9tiintifice, au facut ni9te
dezbateri extrem de interesante, pe mine chiar m-au surprins. Am aflat
lucruri importante 9i interesante de la ei, au facut masuratori privind calitatea
aerului Tn clase Tnainte de aerisire 9i dupa aerisire, Tnainte de cura+enie 9i
dupa curajenie, cand s-a intrat Tn studiu online au facut acasa Ia ei fiecare Tn
parte a aceste masuratori, veji vedea ca este un studiu atat de important, pe
care eu chiar a9 vrea sa TI propun 9i domnului Berceanu 9i primariei noastre
pentru ca rezultatele lor cred ca pot fi cumva valorificate Tn final. Asta ar fi in
prima parte despre care vroiam sa va spun 9i va rog sa aveji rabdare pana
la 12,30 cand vor ie9i de la ore 9i profesorul 9i elevul. E un grup mare dar
astazi vor participa nurnai trei invitaji. Sper ca Tntr-o alta zi, in faIa intregului
Consiliul General, numai cei din Comisia de Mediu, sa-9i prezinte acest acest
studiu pentru ca deja e depa9ita faza de proiect, au Tncheiat deja, au tras
deja concluziile ca fiind foarte important 9i interesant. Al 2-lea lucru !ine de
protec jia animalelor, 9ti li ca eu sunt preocupat Tn mod special de acest lucru
9i mi se pare important ca asociajiile 9i organiza+iile axate pe Protectia
Animalelor sa fie implicate in cateva Tn cateva directii. Foarte important ar fi
cel al adop{iilor. ASPA are o capacitate redusa din acest punct de vedere,
au personal putin 9i din cate 9tiu posturile sunt blocate, se face voluntariat
pe langa ASPA, ce-i drept, dar nu pot acoperi cererile de adopjie cei de la
ASPA 9i cred ca ar fi bine daca am reu9i sa atragem ni9te asociatii care sa
se ocupe de adop+ii. Ar mai fi foarte interesant sa vedem 9i aici apare discujia
daca sunt din Bucure9ti sau din llfov sau din alt jude1 9i asociajiile care se
ocupa 9i cu protecjia animalelor salbatice care ajung Tntr-un feI sau altul Tn
Bucure9ti. Am vazut 9i vulpi, am vazut 9i situajia paunilor de la ALPAB, mai
avem ni9te cai acum la ALPAB de care trebuie musai sa ne ocupam, sunt
broa9tele !estoase abandonate, lacuri, sunt cazuri pe care ASPA nu le poate
rezolva , ASPA este la urma urmei axata pe gestionarea cainilor fara stapani,
de asemenea nici polijia animalelor se poate ocupa cu capturarea cu
recuperarea cu acestor animale animale, dar mai departe nu ii sta nici Tn
atribujii 9i nici nu au posibilitatea de a se ocupa de aceste animale 9i nici
circul circul circul Tn caz, scuze, gradina zoologica, daca citim regulamentul
de functionare a acestor institutii vedeam ca niciuna nu are in atributii acest

(

(
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lucru 9i de9i pare un lucru destul de rar Tntalnit, totu9i sunt situajii destul de
multe Tn care pur 9i simplu nu 9tim cum putem salva aceste animale, cum le
putem integra 9i atunci cred ca o colaborare 9i cu asociajiile 9i cu ONG-urile,
mai ales ca ei au au speciali9ti Tn domeniu, medici veterinari care sau
specializat Tn animale salbatice, ar fi extraordinar de benefic pentru
Bucure9ti, sunt 9i pasarile in situajia aceasta 9i cred ca acest acest CaII de
proiecte, acesta ar putea rezolva pentru perioada urrnatoare 91 acest 9i
aceasta problema a Bucure9tiului. Cam asta am avut de spus. Eu ma bucur
sa fac parte din aceasta 9edinta. E ceva Ia care daca ma Tntrebaji acum
caliva ani, nu a9 fi visat, a9 fi spus ca este imposibil ca vreodata sa se
Tntample acest lucru si sper ca rezultatele sa fie foarte bune 9i Tncurajatoare
astfel Tncat sa ia amploare 9i anul viitor, sa He bugetat mai generos 9i
rezultatele sa fte practic Tntr-o progresie sa zic. Mul{urnesc mult de tot 9i
succes celor care vor aplica. Muljumesc.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumesc si eu mult, doamna consilier Muresan. Vom mai avea
ocazia sa dezbatem practic acest regulament inca o data in comisie 9i va
dau dreptate foarte multe privin+e, nu stau sa le numar acum.

Voiam sa, daca nu mai sunt alte intewenjii din ce vad pe chat 9i mi se
spune ca nu sunt, vroiam sa va mai pun eu doua Tntrebari mai tehnice legate
de partea cea de cofinan}are. La articolul 17 este prevazut 10c7,, asta e
conform legii finanlarilor nerambursabile, dar ca se face nurnai Tn bani. Deci
injeleg ca exista 9i posibilitatea sa se faca Tn natura, adica nu puteam sa
adaugam in bani sau Tn natura?

(

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

... care au fost probleme cu Curtea de Conturi Ia mai multe primarii
pentru ca s-a constatat ca nu au fost cuantificate corect, iar noi sa le
cuantificam, sincer nu ne pricepem.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

§tiu 9tiu, dar daca legea permite sa fie Tn bani sau Tn natura.

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Nu scrie. E o posibilitate a fi 9i Tn natura, dar cuantificarea cine o
realizeaza?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
( Nu 9tiu. Dumneavoastra 9tili.

Doamna Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Pai da. Noi, spre exemplu Direc jia de ONG-uri nu am putea cuantifica.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Poate Direc jia Financiar Contabila? Bugetul? Nu 9tiu. Tntreb. in legea
350 nu exista precizarea cum se face aceasta cofinanjare. Oi nici in alta
dispozi jie legala. $i atunci ramane la latitudinea ...

(

Doamna Mihai Alina – Direc fia de ONG-uri

Autorita Iii finanjatoare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

O.K. Am injeles. Era Tntrbarea aceasta. §i dupa unde trebuie sa
revenim cu eliminarea aceea, daca suinteji 9i dumneavoastra de acord, la
art. 10, pag. 10, unde se menjioneaza unde au sediul. Cred ca acolo.
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Doamna Mihai Alina - Direc jia de ONG-uri

Da, da, da

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Bun. §i legat de componenja comisiei de evaluare 9i selec jie, aici nu
sunt colegii consilieri, cred ca era doamna Comanici care a propus sa faca
parte mai mulji colegi consilieri 9i din alte comisii, nu numai din comisia de
ecologie, protec jia mediului 9i igienizare din partea consiliului pentru ca in
rest ar mai fi, deci o comisie de 9 membri, asta e la art. 33 9i sunt 3 consilieri
generali propu9i acum din cadrul comisiei de ecologie, 3 salariaji din cadrul
aparatului primarului 9i 3 speciali9ti, reprezentan Iii ai societalii civile cu o
experien@ de minim 3 ani prestata Tntr-un ONG, iar ...

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela

A9 putea sa intervin?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Imediat, sa termin 9i eu. Muljumesc. Ar putea fi o solutie din punctul
meu de vedere sa fie desemnaji consilierii din mai multe comisii, de exemplu
este comisia care se ocupa 9i cu relajia cu societatea civila, o comisie care
are mai multe domenii: cultura, culte si educatie civica, relatii internationale
9i relajia cu societatea civila, care sigur are 9i domeniul acesta, ar putea sa
vina consilieri generali 9i din aceasta comisie, cei din membri 9i cred ca 9i
cei din sanatate sport 9i protectie sociala. Propunerea doamnei Comanici
daca nu ma Tn9el era sa lasam la toate comisiile toli consilierii generali,
fiindca ei eu oricum sunt ale9i prin hotarare de consiliu general.

(

va rog, doarnna Mure9an.
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Exact acela9i lucru vroiam sa-1 spun 9i eu. Eu sunt pre9edinta acelei
comisii despre care aji amintit dumneavoastra 9i mi se pare important sa fie
9i din acea comisie cineva prezent, prin natura domeniului de care se ocupa
9i educa jia civica intra foarte bine aici 9i relajiile internajionale pentru ca
trebuie sa ne gandim 9i la adop Iii internajionale temeinic facute 9i mai ales
cea cu societatea civila 9i poate ca ar fi bine 9i din comisia juridica sau cea
de buget, astfel Tncat atunci cand apar Tntrebari cum a fost cea de mai
devreme daca pot participa numai cu bani sau pot participa 9i cu mijloace
fixe sau rna rog, cu angajaji, sa primim un raspuns de la comisia juridica, de
la comisia buget, poate ca ar fi bine aceasta comisie sa fie cumva extinsa
din punctul acesta de vedere sau macar din partea primariei sa fie ni9te
speciali9ti alocaji pentru juridic 9i economic §i Tn rest da, am putea deschide
cornisia pentru toli consilierii. Din experienja mea de consilier local la
sectorul 1, va spun ca am facut o asemenea comisie pentru adapostul Odai
9i initial trebuiau sa fie cinci consilieri, am ajuns Ia 11 sau 13, dintre care
diferenta Tntre 5 si 11 sau 13 nu au venit niciodata la nici o sedinta, adica
mulji 9i numai Tn comisie cu numele 9i sa nu poli sa !ii 9edinta pentru ca nu
ai cvorum, nu mi se pare o idee foarte buna. Cam atat.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Vroiam 9i eu sa intervin aici sa Tntreb fiindca am aceea9i temere,
anume legata de prezenja membrilor Consiliului in aceasta comisie, fiindca
la alineatul 5 se spune de la articolul 33 cum ca aceasta comisie de evaluare
9i selec+ie va fi constituita 9i se Tntrune9te ori de cate ori se impune analiza
de specialitate a unei solicitari venite din partea solicitanjilor ale caror
propuneri de proiecte au fost selectate spre finanjare inclusiv cu ocazia
depunerii raporturilor intermediare finale depuse de beneficiari. Membrii
comisiei nu sunt rernunerati deci 9i cei trei speciali9ti reprezentanji ai
societalii civile nu vor fi remunerati, singurii care sunt in timpul programului
de lucru sunt salariajii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
general. Comisia este legal Tntrunita Tn prezenja a cinci membri cu drept de
vot, deci Tn principiu ar putea sa lipseasca toli cel trei consilieri generali 98 sa
se Tntruneasca comisia, Tnsa pentru cvorumul comisiei, pentru orice
solicitare venita de clarificare sau aIt tip de solicitare din partea ca9tigatorilor

(
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de la proiecte ar trebui sa se Tntruneasca cu cvorum 9edinja comisiei 9i
atunci, si eu voiam sa vi Tntreb altceva, voiam sa va Tntreb daca
durnneavoastra consideraji necesar prezenja consilierilor generali Tn genere
in aceasta comisie de evaluare 9i selecjie, adica e necesara conform legii?

Doamna Director Executiv Andrei Alina – Direc fia Relajia cu ONG-uri,
sindicate, patronate

Conform legii, nu, Tnsa cred ca in spiritul noului program de guvernare
locala, cred ca ar fi bine sa faca parte consilierii generali din evaluarea
acestor proiecte, tocmai pentru a asigura transparenta 9i pana la urma 9i
deschiderea fala de societatea civila, daca ar face parte 9i membrii din
Consiliul General. Asta o data. 2, va rog sa !ineti cont ca a9a cum arata
comisia la acest moment, doar trei consilieri generali pot face parte din
comisie 9i atunci... noi oricum suntem foarte deschi9i, pot sa fie cali consilieri
generali se dore9te, doar ca cred ca va Tngreuna un pic procesul decizional,
dat fiind ca timpul este foarte scurt 9i atunci cu cat comisia va fi mai mare,
cu atat timpul alocat evaluarii de proiecte 9i la contestajii va fi mai mare.
Atunci ramane oricum la latitudinea Consiliului General sa decida daca
doresc sa faca parte sau nu, daca extindem comisia sau nu. intradevar, din
aparatul de specialitate pot face parte un membru de la economic, un
membru de la juridica 9i unul din cadrul relatiei cu ONG-ul sau de la mediu,
doar ca, repet, cu cat sunt mai mulji consilieri generali, cu atat credem noi
ca va Tngreuna un pic procesul decizional.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, din cate Tnjeleg, asta este 9i experienta doamnei consilier, cu cat
mai mulji consilieri, cu atata se ingreuneaza desfa9urarea 9edintelor.
Tncepe unul mai devreme. Oricum acest program 9i sper sa fie cu fonduri de
10 ori mai mari. A9a mi-a9 dori. §i bineTnjeles deschis pentru mai multe
domenii de aplicare. Cam asta a9 fi avut 9i eu ca Tntrebari de final. Daca mai
sunt intervenjii din partea colegilor sau din partea institujiilor participante.
O.K. Noi vom suspenda acum 9edinja, va muljumesc pentru participare pe
zona aceasta de regulament, vom relua 9edinja la ora 12:30 pentru
prezentarea proiectului PULCHRA de la Colegiul Najional George Co9buc
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9i va reamintesc, profit de ocazie ca suntem live pe pagina primariei 9i
Tnregistrarea 9edin+ei va fi pusa tot in pe pagina primariei, sa va reamintesc
ca puteji transrnite opinii, comentarii, propuneri de modificare Tn scris catre
direcjia relajia cu ONG-uri pana poimaine pe 10 iunie, iar adresa Ia care
puteji transmite este relatiipublice@)pmb.ro sau direct pe saitul primariei pe
platforma de dezbatere publica pe care o gasi li la pmb.ro 9i trebuie sa
mergeji la Consiliul General 9i apoi proiecte dezbatere publica 9i veji gasi
acolo proiectul, de asemenea pana pe 25 iunie pute+i sa transmiteti feedback
pe proiectul privind bugetarea participativa 9i felul Tn care se va desfasura
acesta. Muljurnesc inca o data consilierilor primarului general 9i Direcjiei
Relajia cu ONG-uri pentru demararea acestui program 9i fiindca s-au ocupat
sa iI faca posibil, §tefania Simion, doamna director Andrei, doamna director
adjunct Rusu 9i speram sa putem sa desfa9uram Tn acest an un program
incipient dar cat mai bun, cu proiecte care sa vina din partea acestor tipuri
de ONG-uro pe mediu 9i protectia animalelor 9i sa cream 9i aceasta rela jie
Tntre municipalitate, Administratie 9i cetatean, sa He cat mai stransa si cat
mai buna fiindca numai Tmpreuna vom reu9i sa dezvoltam orasul nostru Tn
toate domeniile posibile. gi a9adar ne reTntalnim Ia 12:30. Deocamdata luam
o scurta pauza. Muljumesc.

r-

pauza –

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

... 9edin ja Comisiei de Ecologie din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti. Noi am facut o pauza Tn 9edinja comisiei noastre 9i
acum o reluam. vad ca se conecteaza 9i doamna Gina Barac, care este
coordonatorul proiectului PULCHRA de la Colegiul Najional George Co9buc
9i Tl avem alaturi de noi pe langa domnul Botnariu, care este cercetator Tn
cadrul unitatii de cercetare Tn educatie la Centrul National de politici si
Evaluare in Educa jie 9i pe Horia Neculcea, care este elev 9i care a participat
la acest proiect din partea, din cadrul Colegiului Najional George Co9buc.
Doamna Manuela Mure9an, colega noastra consilier a propus consilierilor
generali sa avem aceasta prezentare Tn cadrul comisiei de mediu. in cateva
minute vom fi, in trei minute vom fi 9i live pe saitul Primariei Municipiului
Bucure9ti pe pagina centrala, dar 9i la dezbateri 9i 9edin+e live, iar
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Tnregistrarea acestei comisii de asemenea va fi disponibila pe saitul primariei
municipiului Bucure9ti, la Tnregistrari 9edin{e. Cred ca este foarte important
pentru noi sa avem acest input despre un proiect de mediu laudat de doamna
Mure9an 9i o rog pe dumneaei prima data sa mai prezinte invitajii daca este
nevoie 9i sa ne prezinte ideea pe scurt. Muljumim. Avem pana Ia ora 13, ca
sa 9titi Tn cat timp trebuie sa ne Tncadram.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Buna ziua. Eu nu a9 vrea sa spun decat foarte pujine cuvinte.
Tntradevar am fost impresionata de acest proiect, am participat la
prezentarea lui, au fost mai mulji profesori 9i mai muITi elevi implicati, eu a9
considera aceasta prezentare un feI de avanpremiera sau ... pentru o alta
9edinji, in sensul ca a9 propune ca Tntr-o zi, cand toli consilierii generali sunt
liber cat de cat, sa facem o prezentare completa Tn faja tuturor nu numai a
comisiei de mediu pentru ca proiectul este foarte foarte interesant 9i foarte
bine realizat 98 cred ca ar trebui cumva a popularizat 9i Tn randul consilierilor
dar 9i Tn randul bucure9tenilor 9i cred ca asta ar fi calea cea mai simpli. Eu
ma bucur foarte mult este alaturi de noi doamna profesor Gina Barac, elevul
Horia Neculcea, pe care iI apreciez 9i la admir sincer 9i nu in ultimul rand
domnul Petre Botnariuc cu care !in legatura un pic mai strans. Acest proiect
include mai multe 9coli, cred ca cei de la Co9buc avut primele rezultate, 9tiu
ca mai e 9i §incai, cred ca sunt patru 9coli daca fmi aduc eu aminte bine, dar
o sa ii rog pe dumnealor sa prezinte 9i proiectul general, domnul Botnariuc
9i proiectul de la liceul George Co9buc. A9 Tncepe cu doamna Gina Barac
pentru ca 9tiu ca are o alta activitate imediat apoi 9i apoi 9i cu Horia 9i Ia in
final domnul Petre Botnariuc sa ne prezinte proiectul PULCHRA cap-coada
pentru ca este foarte interesant. Muljumesc foarte mult 9i va ascultam cu
interes. Rugamintea mea ar fi sa puneti link de la transrnisiune live pe chat
ca sa pot ca sa putem prelua 91 noi 9i mai ales pe cei de la liceu sa puna pe
paginile lor pe Facebook. Muljumesc frumos.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumesc. Suntem live in 9edin A. O sa ne puna pe chat domnul
Dragomir.
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Doamna Barac Gina

Buna ziua. Muljumesc pentru invita jie. Suntem onoraji 9i eu §i Horia 9i
tot liceul nostru. Tntradevar, nu vreau decat cateva minute sa va povestesc
in mare despre ce este vorba cu acest proiect Tn mod deosebit 9i cu
activitalile lui din Co9buc, apoi Tl voi lisa pe Horia. Proiectul PULCHRA este
un proiect finanjat cu fonduri europene, despre acest lucru va va vorbi mai
mult domnul Botnariuc, e un proiect foarte amplu Tntradevar sau a fost, care
9i-a propus mai multe aspecte. in primul rand 9i-a propus sa transforme, ca
sa spun a9a, §coala intr-un feI de 9coala deschisa prin realizarea unor
cercetari Tn colaborare cu reprezentan li ai comunita Iii, cu sprijinul unor
organiza Iii partenere al diver9ilor expe4i din diverse domenii. §i noi am avut
in aceasta situa jie parteneri din cadrul Faculta Iii de Biologie, Faculta Iii de
Geografie, ai asociajiei Tera IMileniul III 9i al asociajiei Magurele Science
Park, e un proiect care a urmarit 9i implicarea civica a elevilor prin aplecarea
asupra unor probleme ecologice ale ora9ului, provocarile ora9ului. A9a a fost
tema 9i prin gasirea unor solu+ii de Tmbunata+ire a acestor probleme
ecologice pe care sa le comunice ulterior autoritatilor locale, de asemenea
principala sau una dintre principalele aspecte de ordin, principalele aspecte
au fost realizarea unei Tnvalari bazata pe investiga jia 9tiinjifica pentru care
am avut la dispozitie diverse resurse 9i materiale facilitate de proiectul
PULCHRA 9i nu in ultimul rand formarea unei echipe de reporter de 9tiin@
care sa Tnveje sa comunice evenimente derulate Tn proiect 9i sa comunice
in general evenimente 9tiinjifice pe care sa le faca mai u9or de Tnjeles. Deci
noi am intenjionat sa ne aplecam asupra a unei probleme de mediu pe care
sa o cercetam, proiectul nostru a Tnceput prin a Tnva Ia mai Tntai ce este
cercetarea prin cateva Tntalniri teoretice, prin a invaja ce Tnseamna un
demers de cercetare, care sunt etapele sale, de ce e nevoie ca sa fie un bun
cercetator, cum pune corect o Tntrebare de cercetare, o ipoteza de lucru de
la care sa plecam pentru a investiga a problema identificata, apoi pornind de
la chestiuni teoretice, ne-am restrans cate pujin cate putin asupra
problemelor de mediu din Bucure9ti, pornind de la o dezbatere initial o
prezentare astfel de probleme, !inand de trafic, de poluare, de apa, de
calitatea aerului, plecand de la aceste probleme generale, Tncet Tncet ne-am
restrans la cateva pe care am putea sa le investigam noi cu mijloacele
modeste pe care le avem noi la dispozi jie, modeste ca 9coala vorbesc, ca

(

(
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liceu, dar 9i cu ajutorul partenerilor no9tri de la Facultatea de biologie 9i
geografie 91 treptat treptat, tema s-a concretizat sub numele de influenja
factorilor externi asupra calita Iii mediului intern, deci cum ne influenteaza
calitatea mediului extern, cum influenteaza calitatea mediului din locuintele
noastre, iar tema sau aceasta cercetare inijiala a pornit de la ideea de a
cerceta mediul din liceul nostru, din Co9buc, apoi tema s-a amplificat un pic,
am extins cercetarea noastra 9i asupra sa zicem a9a la nivelul Bucure9tiului
Tntreg, dar e cam mult spus, asupra locuinjelor a catorva elevi implicaji in
proiect 9i anume opt locuin+e care au vizitat partea de centrul, est 9i sud din
Bucure9ti, apoi cercetarea aceasta care s-a concretizat la Co9buc, s-a
focalizat la Co9buc pe influenja calitalii aerului, deci ne-am ales spre studiu
caliva parametri fizico-chimici ai aerului precum 9i de caliva parametri
microbiologici, am avut a9adar o parte de cercetare geografica fizico-chimica
9i o parte biologica, microbiologica. Aceasta mica cercetare de la Co9buc s-
a finalizat printr-o lucrare pe care elevii au prezentat-o deja la doua
simpozioane 9i cu cateva propuneri din partea lor de Tmbunatatire a
condijiilor de mediu din liceul nostru, propuneri prezentate deja la o Tntalnire
cu domnul primar de la Sectorul 2, Tntalnire care a avut loc acum doua
saptamani, iar pe de alta parte, mica lor cercetare de din propriile
apartamente s-a finalizat de asemenea cu alta lucrare, finalizata si ea cu
cateva recomandari de Tmbunatatire a mediului. Dincolo de concluziile si
recomandarile formulate de elevi, !in sa apreciez 9i sa atrag atentia asupra
faptului ca fost dincolo de toate un demers didactic, deci sigur ca a obtinut 9i
cateva rezultate 9tiintifice dar este de apreciat faptul ca au Tnvatat cum sa
identifice o problema ecologica, au Tnvajat ca rezolvarea ei tine, cercetarea
ei poate !ine 9i de noi toli, iar rezolvarea ei tine de comportamentul tuturor 9i
au Tnvatat si au dus Ia bun sfarsit acest demers de cercetare stiintifica care
presupune foarte multi autodisciplina Tn primul rand. Deci, a9 aprecia acest
proiect Tn primul rand ca un demers didactic 9i apoi ca unul 9tiintific, didactic
9i de implicare civica din partea elevilor. Eu nu am sa insist pe ce-au obtinut
ei, am sa-1 las pe Horia sa faca o scurta, Horia mai rezumat, o scurta
prezentare a lucrarilor tor de acasa. Muljumesc.

(

(
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Domnul Neculcea Horia – elev la Liceul George Co9buc

Muljumesc. Deci de aicea Tncep eu. A9 dori sa va muljumesc Tntai 9i
Tntai de toate Tn numele elevilor din colegiul najional bilingv George Co9buc
pentru faptul ca ne-aji permis sa va prezentam lucrarea noastra 9i Tn

urmatoarele minute a9 dori sa va spun cateva cuvinte despre derularea
proiectului 9i despre 9i un rezurnat ale “descoperirilor” noastre, o sa injelegeji
de am pus semnul ghilimelelor 9i ale recomandarilor noastre Tn ceea ce
privesc atribujiile Primariei Generale a Municipiului Bucure9ti 9i Consiliului
General

(

Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare Tn
Educatie - Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie

Horia, te Tntrerup doar o secunda pentru a-i muljumi Ginei pentru
prezentare, a fost prezentarea foarte clara 9i daca trebuie sa mearga la
cealalta Tntalnire, deci noi putem sa prezentam Tn continuare. Muljumim mult,
Gina

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Avem Tn continuare inca un sfert de ora, deci cred ca o sa ne Tncadram

9i sigur daca depa9im pu jin, nu e o problema. Muljumesc doamna Barac 9i
TI ascultam Tn continuare pe Horia Neculcea.

(

Domnul Neculcea Horia – elev la Liceul George Co9buc

Anul trecut, Colegiul National bilingv George Co9buc s-a Tnscris alaturi
de alte trei licee din Romania in PULCHRA, un proiect european de
cercetare Ia care participa licee din 10 tari europene 9i care vizeaza
regenerarea mediului urban. Din liceu nostru s-au Tnscris mai mulji elevi,
care cu ajutorul tehnic din partea Facultatii de geografie din Bucure9ti 9i cu
Tndrumarea profesorilor din liceu 9i a domnului profesor loja de la facultate,
am luat cuno9tin{e despre cum se face cercetarea 9i am facut cercetare
propriuzisa atat Tn cladirea liceului cat 9i Tn locuinjele noastre, studiind
parametri legaji de calitatea mediului, apoi bineTnjeles am tras concluziile pe
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care Ie am prezentat la doua simpozioane si la Primaria Sectorului 2. Cum
cercetarea din locuinjele noastre a privit ni9te teme mai apropiate de
atributiile primariei 9i Consiliului General al Capitalei, a9 dori sa v-o prezint
pe aceasta.

Dupa ce am facut un sondaj printre colegii no9tri din liceu Tn care au
fost completate chestionare cu Tntrebari despre locuinjele lor 9i problemele
lor ale locuinjelor adica, timp de o saptamana la Tnceputul lunii martie am
masurat zgomotul de fond, temperatura 9i nivelul umidita Iii din opt locuinte
din sudul, centrul 9i estul Bucure9tiului 9i am Tnregistrat nivelul de poluanti Tn
aceste zone folosindu-ne de platformele airlive. ro 9i calitateaer. ro, unde sunt
centralizate datele de la senzorii de masurare a calitatii aerului din Bucuresti.
Concluziile trase din studierea acestor parametri au reprezentat pentru noi o
con9tientizare a situajiei poluarii din Bucure9ti, iar pentru oamenii carora le-
am prezentat 9i pe care le prezentam prin studierea acestor parametri, au
reprezentat pentru noi o con9tientizare a situajiei poluarii din Bucure9ti. lar
pentru oamenii carora le-am prezentat 9i pe care le prezentam acum, ar
trebui sa reprezinte un semnal de alarma documentat asupra unor probleme
vechi 9i 9tiute de mult timp de bucure9teni. Acestea fiind arderile ilegale de
de9euri, traficul infernal 9i locuintele vechi ce sufera din cauza mucegaiului.
Le voi lua pe rand. in privinja arderilor ilegale de de9euri bucure9tenii 9i mai
ales cet ce locuiesc la marginea ora9ului, printre care se Tntampla sa ma aflu
9i eu, 9tiau de ani buni de faptul ca se Tntampla ceva Tn neregula Tn zona
limitrofa a capitalei de nu puteam deschide gearnurile seara din cauza
mirosului, ca apoi din presa se aflam motivul: arderile ilegale de de9euri. Tn
studiul nostru tot ce am facut a fost sa Tnregistram nivelurile de poluanti de
la mai multi senzori 9i sa observam ca nivelurile de particule sar noaptea mai
Tntai la marginea Bucure9tiului iar apoi 9i Tn centru peste nivelurile admise
de Uniunea Europeana de 50.000 ug/mc pentru particulele mai mici de
10.000 de de microni 9i de 25.000 ug/mc la particulele de 2,5, aratand astfel
ca seara chiar se Tntampla ceva Tn neregula Tn jurul capitalei. in privinja
traficului, se 9tia din nou de mulji ani ca traficul din Bucure9ti polueaza prea
mult atat aerul cat si mediul sonor din oras. Noi doar am observat, studiind
datele registrate de senzori ca la orele de varf ale traficului, nivelurile de
dioxid de azot depa9esc cu mult limita legala de 200.000 ug/mc 9i ca in
apartamentele apropiate de aglomerari de trafic, zgomotul de fond Tntrece
chiar 9i cu geamurile termopan Tnchise, nivelul impuse de lege de 35 decibeli

(

(
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in timpul zilei 9i de 30 in timpul noptii. in privin+a mucegaiului din locuinjele
vechi s-au obsewat impactul tencuielii pe baza de ciment ce nu permite
trecerea umezelii prin pereji, ceea ce la randul ei, ceea ce duce la apari jia
mucegaiului, adica la dezvoltarea mucegaiului mai exact. Desigur exista 9i
vesti bune: nivelurile de monoxid de carbon si de dioxid de sulf fiind cu mult
sub limitele legale, fiind cu mult mai mici decat limitele legale dar problemele
pe care le-am observat au o greutate mai mare decat acestea, iar vechimea
lor ne face sa ne Tntrebam de ce nu a fost rezolvate pana acum? Noi, elevii
din colegiul national bilingv George Co9buc am avea de asemenea 98 cateva
recomandari pentru rezolvarea acestor probleme, acestea Hind: masuri
pentru reducerea traficului ca Tmbunata{irea 9i promovarea transportului Tn
comun, ce ar reduce numarul de ma9ini care circula Tn ora9, apoi masuri
pentru reabilitarea locuintelor cu izolatie fonica 9i tencuiala de slaba calitate,
apoi extinderea retelei de spajii verzi din Bucure9ti 9i crearea unei centuri
verzi Tn jurul capitalei 9i nu in ultimul rand prevenire arderilor ilegale de
de9euri. in privin ja ultimei recomandari, ni s-a explicat la Primaria Sectorului
2 ca aceste arderi au Ioc in comunitati sarace, unde deseurile sunt arse cu
scopul de a fi valorificate, de exemplu se ard avelope pentru a se extrage
sarma din ele. Noi credem ca aceasta problema ar putea fi rezolvata prin
susjinerea companiilor de sortare 9i reciclare ale de9eurilor ce activeaza Tn
Bucure9ti in a construi centre de sortare de sortare 9i preciclare ale
de9eurilor Tn aceste comunitati sarace, creand locuri de munca bine platite
9i o alternativa la arderea de9eurilor intr-un domeniu apropiat de acesta.
Acestea sunt concluziile proiectului nostru de Cercetare §i recomandarile
noastre, ale elevilor din colegiul najional bilingv George Co9buc pentru
autoritalile locale 9i speram ca acest semnal de alarma sa fie luat Tn seama.
va muljumesc foarte mult din nou pentru oportunitatea de a vorbi despre
proiectul nostru Tn faja .. .

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc foarte mult, Horia Neculcea pentru excelenta prezentare §i
faptul ca a fost succinta. Cred ca ne face pe toli sa ne punem cateva
probleme referitoare la dezbaterile acestea de mediu care de multe ori se
lungesc dar nu se ajunge niciodata la ni9te concluzii care sa fie implementate
si in realitate
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Domnule Botnariuc, va dau cuvantul.

Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare in
Educatie - Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie

Multumesc frumos. A9 Tncepe prin a spune ca a fost o reala placere sa
colaboram cu Gina 9i cu echipa de elevii de cercetatori 9i de reporterii de la
Colegiul Najional George Co9buc 9i ca acest proiect, un proiect finantat Tn
cadrul unei unui program foarte prestigios european, este vorba de Horizon
twenty twenty pentru cercetare 9i inovajie 9i practic acest proiect se Tnscrie
Tntr-un demers mai larg de reformare 9i de modernizare a sistemului de
Tnvalamant. Cunoa9tem cu tolii rezultatele precare la nivel de sistem de
Tnvatamant 9i faptul 9i caracterul scolastic 9i supra teoretizant al activitalilor
din Tnvalamant. Exista multe initiative, programe de formare a profesori tor
pentru a realiza un demers educajional Tn acord cu noile cerinte la nivel
mondial 9i acestea sunt descrise ni9te documente programatice ale
sistemului de invatamant. Este vorba de o trecere de la centrarea procesului
educajional pe profesor manuale pe partea 9tiintifica Ia o activare la
centrarea pe elevi, centrarea pe dezvoltarea pe competen+e 9i practic acest
proiect promoveaza Tntr-un mod foarte coerent aceste demersuri, exersarea
acestor demersuri investigative ale elevilor prin metoda investigajiei
9tiinjifice si asta este ceea ce ne-a povestit Horia 9i ce au ce au facut
echipele din toate cele cinci licee participante Tn acest proiect, efectiv a9a
cum a povestit 98 Gina, ei au fost pas cu pas inijiati Tntr-un demers autentic
de cercetare prin care ei, valorificand experienja personala 9i-au pus
probleme, au cautat s-au documentat 9i efectiv a9a cum un consortiu
universitar sau o echipa de cercetare 9tiintifica universitara dintr-un institut
de cercetare respecta o metodologie, tot a9a 9i ei 9i-au pus problema Ce
este un obiectiv al unei cercetari? Ce Tnseamna o ipoteza? Cum definim
variabilele? Cum le masuram? Toate aceste elemente de metodologia
cercetarii, in care acesti elevi de clasa a noua, de clasa a zecea, cu un
entuziasm formidabil 9i cu o deschidere 9i cu un nivel de pregatire pentru
acest aceasta activitate provocatoare, au demonstrat pe deplin ca aceste
tipuri de activitali experien+iale ale elevilor sunt 9i bine receptate de elevi 9i
Tntradevarcontribuie la realizarea acestui demers educajional, curl spuneam

(

(
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centrat pe dezvoltarea de competente 9i centrat pe implicarea activi a
elevilor.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

va muljumesc mult, dar continuaji daca v-am Tntrerupt, scuze.

Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare Tn
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( Da. Deci am spus ca in proiect sunt cinci 9coli partenere, doua licee
din Bucuresti §i altele altele 3 din tara, ele sunt in consortiul PULCHRA al
proiectului, sunt 50 de 9coli partenere care au realizat acest demers, 50 de
9coli din Europa, din 10 tari diferite 9i rezultatele tuturor acestor micro
cercetari realizate de echipele de elevi sunt disponibile pe saitul
platformapulchraschools.eu 9i activitatea aceasta a fost sustinuta prin
dezvoltarea de ghiduri metodologice de predare. Efectiv au fost initiaji cum
sa creeze ni9te aparate de masurare a radiajiei solare, a utilizat de exemplu
la Co9buc ni9te aplicajii pe telefonul mobil prin care au monitorizat
intensitatea sunetului, tot felul de parametri fizici. Alte trasaturi specifice ale
acestui proiect se refera la faptul ca ora9ul este vazut ca un ecosistem urban,
sunt tot felul de schimbari la nivelul orasului si toate acestea au fost luate Tn
calcul de echipele de cercetare, pe de alta parte vorbim a9a cum spunea
Gina de conceptul de 9coala deschisa. §coala nu este locul unde Tnchidem
porjile 9i parinjii nu au voie sa intre, ci ar trebui sa fie a9a cum ne este definita
inca din Legea Educajiei Najionale din 2011, ca un centru comunitar de
Tnvajare perrnanenta care deserve9te Tntreaga comunitate locala 9i aceasta
este o experienla de succes de Tnva+are prin colaborare cu reprezentanji
relevanti din comunitate si vorbim atat cum am colaborat cu doamna
Mure9an, cu experIii de la centrul Magurele Science Park, de la ONG-uri, de
la Terra mileniul III, cu doamna Andrei Lavinia, deci elevii au colaborat atat
cu profesorii universitari cat 9i cu reprezentanji ai mediului ONG 9i
colaborarea aceasta nu s-a Tncheiat, ea continua 9i la anul 9i peste vara cu
tot felul de activitati conexe

(
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Vi multumesc mutt. Nu mai avem foarte mult timp la dispozi+ie, dar
voiam sa ating cateva puncte ca feedback ca poate mai au 9i colegii pentru
dumneavoastra. in primul rand felicitari 9i muljumim mult ca aji venit pentru
a ne prezenta proiectul 9i Tn cadrul comisiei. Aveam o Tntrebare, aji spus ca
sunt doua lucrari acum care au fost publicate ca rezultate ale cercetarilor
elevilor 9i daca am injeles bine, Tmi puteji confirma ca se gasesc pe saitul
proiectului PULCHRA multinajional cum ar veni, schools.eu, nu?

(’ Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare Tn
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Da. Pe saitul international se gasesc descrierile tuturor proiectelor
9colilor PULCHRA, la cele doua articole se gase9te pe saitul Faculta Iii de
geografie 9i o ... vi le putem trirnite online daca...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Asta vroiam sa va rog daca ne puteji trimite Tn atenjia comisiei de
cultura, la rela+iipublice@pmb.ro, in aten jia comisiei de ecologie pardon 9i
noi Ie vom transmite mai departe. va trimit dupa. $i apoi noi vom transmite
9i celorlalji consilieri generali aceste doua articole, tocmai pentru a fi
informaji, fiindca mie mi se pare, a9a cum spuneaji, daca vorbim de
comunitate 9i centre comunitare, elevii 9i toti copiii sunt cetajenii cu drepturi
depline ai ora9ului nostru. Din punctul meu de vedere ar trebui sa Ti tratam
exact a9a, nu au mai putine idei, mai pujine contributii 9i din contra cateodata
mai multe si mai valoroase si iata, avem date concrete, rezultate Tn urrna
unor cercetari, bineTnteles Ia nivelul Ia care au fost realizate, pe care putem
sa le consultam.

(

Voiam sa vi dau cateva date in legatura cu cateva proiecte care se
afla Tn derulare anul acesta dupa ce au fost bugetate acum o luna. Apropo
de rezultatele pe decibeli aceia care depa9esc cu foarte mult lirnitele chiar 9i
atunci cand sunt geamurile Tnchise, anul acesta au fost bugetate refacerea
harjilor de zgomot ale municipiului Bucure9ti 9i refacerea planului de
diminuare a poluarii fonice, deci sper ca municipiul sa contracteze cat mai
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repede partea aceasta fiindca poluarea fonica 9i mie personal mi se pare un
factor foarte nociv al vietii noastre Tn ecosistemul Bucure9ti, apoi pe partea
reducerii numarului de ma9ini, 9tiu ca municipalitatea Tn cadrul PNRR a
aplicat pe proiecte pentru dezvoltarea sistemului de transport in comun, pe
mai multe proiecte separate pentru 3,5 miliarde de euro, sa vedem cat va
primi Tn final de la guvern, pe partea de extindere a spajiilor verzi iara9i parte
din recomandarile rezultate Tn urma acestui proiect, tocmai am adoptat un
proiect de hotarare saptamana trecuta prin care dorim sa cream un parc de
4 hectare in zona Vitan, dar mai important decat atat, la feI, pe PNRFR,

primaria a aplicat Tn februarie pentru a extinde spajiile verzi din Bucure9ti cu
cateva sute de hectare, iar valoarea totala ceruta este de 700 de milioane
de euro, asta cuprinde 9i refacerea tuturor spajiilor verzi, aliniamente de
arbori stradale, dar 9i partea de refacere a parcurilor existente 9i crearea de
noi spajii verzi, noi parcuri, noi paduri urbane, inclusiv centura verde pe care
o menjionaji 9i voi, la feI trebuie sa vedem cali bani va primi Bucure9tiul de
la guvern pe PNRF: pe domeniul acesta, iar pe zona de registrul spajiilor
verzi, la feI, ar trebui refacut registrul spatiilor verzi 9i s-a dernarat 9i acest
proces tocmai pentru a 9tii cati arbori avem Tn ora9, ca recomandari. Pe
partea de zona de arderi legale, sunt perfect de acord cu voi, asta ar fi o
solutie Tntradevar sa... companiile respective sa activeze Tn satele din jurul
Bucure9tiului, uncle sa produca arderi 9i sa devina angajatori, vom transmite
98 noi mai departe aceasta idee, iar pe depa9irile Tn in apartamente pe
diverse tipuri de poluanji, voi fi 9i eu curioasa sa vad cum arata cercetarea
voastra, cred ca cu totii o vom folosi, nu stiu sa mai existe Tn Bucure§ti o
astfel de cercetare deocamdata, deci este foarte bine venita. Planul integrat
de reducere a poluarii 9i de calitate a aerului a fost iara9i Tn planul de a fi
refacut, anul acesta se demareaza studiul de calitatea aerului, speram sa fie
gata la sfar9itul anului, 9i ce v-a9 mai spune este ca 9i eu cred precum
doamna Mure9an ca ar trebui sa va invitam Tntr-o 9edin@ de consiliu general
sa prezentaji tuturor consilierilor generali acest proiect 9i rezultatele 9i
recomandarile voastre tocmai fiindca toli reprezentanjii cetatenilor, noi,
consilierii generali, cred ca ar trebui sa fim la curent cu proiectul vostru, a9a
Tncat Ie vom propune colegilor, nu 9tiu care va fi raspunsul lor, dar sper sa
fie unul pozitiv. Bun. Manuela?

(

(
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Multumesc foarte mutt pentru prezen R. Ma gandesc ca am putea face
aceasta Tntalnire cu toli consilierii generali 9i chiar cu factori de decizie din
primarie 9i transmisa evident pe saitul primariei pentru toti bucure9tenii,
candva Tn vacanta 9colara ca sa aiba 9i copiii 9i profesorii timp sa poata fi
toti prezenji, de asemenea cu materialele pe care eu am vazut Tn

prezentarea lor cu Powerpoint-urile, veji vedea ca este foarte foarte
interesant. Oi ce mi se mai pare iara9i important, cercetarea pe care au %cut-
o aici 9i obsemajiile lor ne pot fi utile 9i Tn scrierea de proiecte de hotarari de
consiliu general in partea de expunere de motive, practic ne-au facut o
bucatica din munca atunci cand vom initia 9i alte proiecte legate de protecjia
mediului 9i de ecologie. Eu Ie muljumesc foarte mult, le-am zis 9i atunci, Ie
spun 9i acum, sunt profund impresionata de ei 9i rna simt cumva lini9tita ca
Bucure9tiul Tl lasam pe mana unor astfel de oameni pentru ca sunt viitorii
maturi de peste caliva ani 9i lucrul asta mie 'Fmi da mare speranla 9i
Tncredere. ii multumesc foarte mult 9i domnului profesor. Sper sa colaboram
In continuare atat cat putem, fiecare cu programul lui foarte Tncarcat, dar sunt
sigura ca putem face lucruri extraordinare pentru bucure9teni. Muljumesc
mult ca aji participat 9i ramane sa stabilim Tmpreuna o Tntalnire de cateva
ore la care sa participe 9i consilierii 9i durnneavoastra toli.

(

Muljumesc mult, inca o data.

(
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Sigur ca da. va muljumim foarte mult. intradevar sunt Tmbucuratoare
toate aceste masuri propuse de primarie 9i este un element cheie
colaborarea cu 9colile 9i reprezinta o resursa importanta elevii 9i activita{ile
practice pe care le desfa9oara ei. Sigur, comunicam Tn vederea stabilirii
acestei Tntalniri, eventual inclusiv Tmpreuna cu colegii de la §incai.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Bun. O idee foarte buna 9i nu vreau decat sa adaug ca au facut elevii
mai mult decat a facut prirnaria pentru masurarea calita{ii aerului Tn ultimii
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patru ani, se pare, nu mai zic de aer live 9i .... bineTnjeles, datele respective.
Speram sa avem 9i noi propria re{ea de senzori de masurare Tn curand, dar
voi sunteti cu siguran@ un varf de lance 9i poate ar trebui sa Tnve+e 9i
municipalitatea ceva de la elevi. Bun.

Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare Tn
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Felicitari Horia 9i colegilor 9i echipei. A9teptam sa ne revedem.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Oricum, calitatea aceasta de ... ceta jean implica multi
responsabilitate, a9a ca este nurnai un prim pas in drumul vostru de cetajeni
ai Bucurestiului.

Domnul Neculcea Horia – elev la Liceul George Co9buc

va muljuim pentru toata aprecierea 9i sper sa ne mai..., sper ca
planurile Tn privinja unei prezentari Tn faja Tntregului Consiliul sa se
materializeze. Daca nu va suparati, a9 avea 9i un mic..., a9 putea sa adaug
un lucru, dar nu e chiar pe subiect, dar ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Sigur, sigur.

Domnul Neculcea Horia – elev la Liceul George Co9buc

Acurn cateva luni, 9tili ca am mentionat de mirosul urat de nu putem
sa deschidem geamurile, parin+ii mei au facut o plangere Ia Garda de Mediu
acum cateva luni 9i Tn privinja mirosului. §i am primit Tnapoi un raspuns
oleaca mai cum sa zic eu mai nu prea Tmbucurator dupa ce mi s-a spus ca
toate lucrurile, ce am primit Tnapoi un email in care dupa ce nu s-a spus tot
ce am facut Garda de mediu pentru Bucure9ti, pentru apararea 9i pentru
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protejarea mediului din Bucure9ti, ni s-a spus cum in noaptea respectiva nu
s-a primit din zona nicio alta plangere, nu facem nimic.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. Garda de Mediu sa 9tili ca nu tine de primarie, sunt o institutie
separata care !in de Ministerul Mediului. Tmi pare rau ca trebuie sa dau acest
raspuns foarte birocratic, dar cu siguranla le putem transmite colegilor sa
Tmbunatajeasca partea aceasta de comunicare cu publicul 9i sa tineji cont
de feedback-ul cetatenilor. Eu stiu ca se fac schimbari mai mari sau mai mici
in ceea ce prive9te activitatile garzii de mediu pentru reducerea poluarii
aerului Tn Bucure9ti Tn ultimele luni, Tnsa nu vor fi lucrurile perfecte iar partea
aceasta de comunicare si eu cred ca e foarte importanta, a9a ca Ie vom
transmite sa Tncerce sa fie mult mai prieteno9i cu oamenii care respira aerul
nostru

(

Domnul Neculcea Horia – elev la Liceul George Co9buc

va muljumesc foarte mult, daca chiar aji putea sa Ie...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumim 9i noi. Sigur noi le transmitem, dar nu sunt in subordinea
noastra, nu tin de noi, de consiliu.(

Voiam sa va mai informez ca Tnainte de aceasta prezentare am avut
in cadrul comisiei o discutie despre regulamentul de finanlari nerambursabile
pentru anul 2021 care va fi adoptat Tn curand de Consiliul General 9i care
presupune un buget de 1 rnilion 400.000 RON pentru doua domenii, Tmpar{it
in mod egal 700.000 de RON pentru Protectia Mediului gi 700.000 RON
Protectia Animalelor, iar banii sunt dati Tn functie de rezultatul concursului de
proiecte Ia care participa ONG-urile din aceste domenii. Poate va vin idei de
colaborare cu ONG-uri din domeniile acestea 9i puteji sa ganditi un proiect
mic a9 zice, avand Tn vedere ca mai sunt pujine luni din an, dar care poate
avea un efect iara9i bun asupra ora9ului 9i asupra viejii noastre a9a cum are
9i proiectul acesta pe care I-aji realizat.
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Bun, nu mai putem sta foarte mult. va multumesc inca o data foarte
tare ca aji participat astazi 9i ati venit la 9edinja comisiei noastre. ii
multumesc doamnei Gabriela Titiri9ca ca ne-a asigurat secretariatul comisiei
noastre 9i domnului Cezar Dragomir care a asigurat partea tehnica, ne
putem vedea live datorita eforturilor dumnealui 9i va mai a9teptam, adica
sper sa avem vestea buna sa ne vedem Tn cadrul prezentarii cu toli consilierii
nostri

Domnul Botnariuc Petru – cercetator la Unitatea de Cercetare Tn
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(

Sigur ca da. va muljumim frumos pentru invita+ii.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumim si o zi frumoasa. La revedere

La revedere, tuturor!

Pre9edinte, Secretar

laje georgeCiceala Ana Ma
I

Nia
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