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Nr. 
crt. 

Denumire Proiect Domeniul Eligibil  Neeligibil Nota Comisiei 

1. Pasaj pietonal Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – 
conform cap.7 art.1  
lit.g din Regulament- 
depășeste bugetul 
max. 

2. Proiect pilot privind 
informarea calatorilor 
din statiile de transport 
in comun 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – 
ADTPBI are in 
derulare un proiect 
privind informarea 
călătorilor din stațiile 
de transport in 
comun din care 
prima etapa: 
identificarea locațiilor 
necesare montării 
panourilor este 
realizată. 

3. Mobilitate și siguranța 
traficului 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7, art.1,  
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 2 

4. Banda unica transport 
public si banda 
biciclisti/trotinetisti pe 
bulevardul Iuliu Maniu 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. , art.1,   
lit.b. din Regulament 
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– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 6 
 

5. Calea Dorobanți-pista 
pentru biciclete cu 
separatoare de trafic 
ZICLA ZEBRA 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim- 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
98/2016 privind 
achizițiile publice 

6. Parcări securizate 
rezidențiale pentru 
biciclete 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL- in limita 
bugetului maxim 

7. Semaforizare 
intersecție bd. 
Bucureștii Noi cu str. 
Subcetate 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
suspus votului. 
NEELIGIBIL – 
conform cap.7, art.1, 
lit.g din Regulament- 
depășește bugetul 
max. 

8. Amenajare alee 
pietonală şi velo sos 
Vergului - bd 
Basarabia 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – Cap 
7, Art 1, lit b - Aleea 
practicata reprezintă 
secțiuni din două 
proprietăți private. 

9. ZERO victime pe 
trecerea de pietoni 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL - in limita 
bugetului maxim 

10. “PIAȚA VICTORIEI” 
PUȚINĂ VERDEAȚĂ 
ÎNTR-O MARE DE 
ASFALT 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – Cf 
Cap 7, art. 1, lit. c. si 
lit. g – orice 
modificare de traseu 
si profil se poate 
autoriza numai in 



 

Listă proiecte Eligibile /Neeligibile conform analizei Comisiei de Evaluare și    
Selecție Proiecte Bugetare Participativă 
 
 
 
 
 
 

baza unei 
documentatii de 
urbanism de tip PUZ; 
proiectul depaseste 
suma maxima 

11. Hărți incluzive și 
interactive ale 
transportului în comun 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL – în limita 
bugetului maxim  

12. Stație de încărcare 
vehicule electrice 
acoperita cu panouri 
solare 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
imposibilitate 
tehnică  

13. Pieton demn în arealul 
instituțiilor publice 
centrale și Mânăstirea 
Antim 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- cap.7 
art.1  lit.b din 
Regulament. 

14. APLICAȚIE DE 
SESIZARE PARCARE 
NEREGULAMENTARĂ 
ÎN SPRIJINUL 
ȘOFERILOR 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim, 
sub rezerva 
obținerii de către 
Administrația 
Străzilor a 
acordurilor/ avizelor 
necesare de la 
Direcția Rutieră –
IGPR, Politia Locala 
S1-6 si DGPLCMB - 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
98/2016 privind 
achizițiile publice 

15. Bănci cu încărcare 
solară 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim- 
cu respectarea 
prevederilor Legii 
98/2016 privind 
achizițiile publice 
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16. Extinderea aplicației 
InfoTB si realizarea 
unei aplicații pentru 
persoanele cu 
deficiențe de vedere 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

17. Infrastructură pentru 
biciclete: marcaje, 
parcări și stații de 
reparat biciclete 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

18. Calea Văcărești, o 
zonă fără accidente în 
rândul pietonilor 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

19. În siguranță spre 
școală 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

20. Velo Parking – rețea 
de parcări de biciclete 
– Tronsonul 1 Centru- 
Nord 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL-cf Cap 
7, Art.1 lit.b - Arterele 
de circulatie/strazile 
tin de administratii 
diferite: fie Admin 
strazilor fie ADP 
sectoare  

21. Un cartier mai 
prietenos pentru 
bicicliști 

Mobilitate, 
accesibilitate și 
siguranța circulației 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

  Total  
Proiecte Eligibile 
Domeniul 
Mobilitate, 
Accesibilitate Și 
Siguranța 
Circulației 

11   

22. O oaza de relaxare 
pentru pacienții 
Spitalului Clinic "Prof 
Dr. Theodor Burghele" 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

23. Construcție mini-seră 
pentru aer curat 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
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NEELIGIBIL- 
conform cap. 7  art.1 
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 6 

24. Bulevardul Magheru – 
o autostradă în mijlocul 
orașului. 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – Cf 
Cap 7, art. 1, lit. c,lit. 
g- infrastructura b-
dlui este constituita 
dintr-un radier de 
beton armat ce 
acopera o galerie 
tehnica ce contine 
retele edilitare; 
costurile de realizare 
depasesc suma 
maxima 

25. Amenajare parc cu loc 
de joaca copii str. 
Apolodor 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
suspus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7  art.1 
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 5 

26. Parc Freerun si 
Parkour pt copii si 
adolescenti 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

27. Locuri de joacă 
personalizate cu 
materiale educaționale 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 
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28. Amenajare parc de 
cartier strada Calea 
Griviței / Str. Petru 
Rareș 

Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
suspus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7  art.1 
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 1 

30. Herăstrău Nature Hub Amenajare de spații 
verzi și locuri de 
joacă 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL  
Acest tip de proiect 
poate fi depus in 
vederea obținerii unei 
finanțări 
nerambursabile de la 
bugetele locale in 
cadrul concursurilor 
publice de proiecte 
cf. legii nr.350/2005. 
 

  Total  
Proiecte Eligibile 
din Domeniul 
Amenajare de 
spații verzi și locuri 
de joacă 

3   

31. Octogon Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – 
contravine 
regulamentului local 
de urbanism aferent 
PUZ- zone construite 
protejate, aprobat 
prin H.C.G.M.B. 
279/2000 si 
regulamentului local 



 

Listă proiecte Eligibile /Neeligibile conform analizei Comisiei de Evaluare și    
Selecție Proiecte Bugetare Participativă 
 
 
 
 
 
 

de urbanism aferent 
PUG, aprobat prin 
H.C.G.M.B. 269/2000 
amplasamentul face 
parte din zone 
protejate nr 06. 
Constructii provizorii 
de orice natura, sunt 
interzise 

32. Farmer's Market si 
Sera Urbană: Un loc 
de întâlnire a 
comunității 

Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL cf Cap 
7, Art 1, lit b 
Situație juridică 
incertă a terenului – 
proprietate privată 

33. Modernizarea parcului 
din fața Ateneului 
Român 

Amenajare spații 
publice 

 X NEELIGIBIL – Cf 
Cap 7, art. 1, lit. c. si 
lit.g – orice 
modificare de traseu 
si profil se poate 
autoriza numai in 
baza unei 
documentatii de 
urbanism de tip PUZ; 
proiectul depaseste 
suma maxima 
Cf notei ALPAB – 
Spatiul este in zona 
protejata si se impun 
avize suplimentare. 
Totodata, 
implementarea 
proiectului presupune 
diminuarea spatiului 
verde si interventii 
asupra unor 
constructii si utilitati 

 Străzi pentru Oameni - 
Pietonală către Piața 
Obor 

Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
suspus votului. 
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NEELIGIBIL- 
conform cap. 7  art.1 
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 2 

34. COMBINAT - Primul 
mare hub artistic al 
Bucureștiului 

Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBL – 
conform cap 7, art.1 
lit. b – terenul nu se 
află în proprietatea 
Municipiului 
București  

35. SENS GIRATORIU 
“PIAȚA” ROMANĂ 

Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
suspus votului. 
NEELIGIBIL - 
conform cap. 7 art.1 
lit.c – incompatibil cu 
programele 
Municipalității; se 
diminuează 
capacitatea de 
circulație a 
intersecției. 

36. “Căsuța Faptelor 
Bune” - Un loc special 
amenajat pentru 
donații destinate 
copiilor defavorizați 

Amenajare spații 
publice 

X  ELIGIBIL in limita 
bugetului maxim 

37. B helps U fix own bike 
and chat - DIY hub 
comunitar 

Amenajare spații 
publice 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

38. PARCARE 
AUTORULOTE PE 
TERMEN SCURT 

Amenajare spații 
publice 

 X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – 
conform cap.7  art.1, 
lit.g din Regulament- 
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depășește bugetul 
max. 
 

  Total  
Proiecte Eligibile 
din Domeniul 
Amenajare spații 
publice 

2   

39. Panoul de Bord  Digitalizare  X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL 
Finanțările 
nerambursabile 
pentru activități 
nonprofit desfășurate  
de  organizațiile 
neguvernamentale se 
alocă prin concurs 
public de proiecte 
conform Legii 
nr.350/2005. 

40. QRiosity - 
“Promovarea 
patrimoniului cultural și 
turistic prin QR cod” 

Digitalizare X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

41. Consultantul online al 
cetățenilor din 
Bucuresti 

Digitalizare  X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL – 
conform cap.7,  art.1, 
lit.g din Regulament- 
depășește bugetul 
max. 
 

42. Concentrația de radon 
din interiorul scolilor, 
liceelor, unitatilor de 
invatamant din sect 4 

Digitalizare  X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7  art.1,  
lit.b. din Regulament 
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– intră in aria de 
competență a 
Sectorului 4. 

  Total  
Proiecte Eligibile 
din Domeniul 
Digitalizare 

1   

43. Un peisaj urban altfel: 
CET Grozavesti si 
culoarea intr-un oras 
gri 

Punere în siguranță, 
reabilitare sau 
restaurare 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7 ,art.1 
lit.b. din Regulament 
– intră in aria de 
competență a 
ELCEN 

44. Restaurare Piscina Cu 
Valuri in care inota 
Regele Mihai 

Punere în siguranță, 
reabilitare sau 
restaurare 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform cap. 7 art.1 
lit.b . Spatiul este 
proprietate privată. 
 

45. Intervenții de urgență - 
consolidarea Podului 
Mare, Grădina 
Cișmigiu 

Punere în siguranță, 
reabilitare sau 
restaurare 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
Proiectul este in 
derulare.  
Conform cap.7  art.1, 
lit.g din Regulament- 
depășeste bugetul 
max. 
 

46. Plan multianual de 
gestiune și 
management al 
Grădinii Cișmigiu 

Punere în siguranță, 
reabilitare sau 
restaurare 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

  Total  1   
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Proiecte Eligibile 
din Domeniul 
Punere în 
siguranță, 
reabilitare sau 
restaurare 

47. STATIE DE 
INCARCARE 
VEHICULE 
ELECTRICE  SI 
STATIE MOBILA 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

48. Implicare pentru 
animale - Aplicatie 
Web dedicata protejarii 
animalelor 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

49. O mana de ajutor 
pentru mediu, cetatenii 
si animalele din 
Municipiul Bucuresti 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

50. YES ECO-KIDS - 
Serial animat despre 
ecologie (educație 
non-formală) - 12 
episoade 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

51. Program de 
conştientizare a 
populaţiei privind 
colectarea separată a 
deşeurilor 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

52. ELECTRIFICARE 
AMBULANTE 

Protecția 
mediului/animalelor 

 X Acest proiect nu a 
indeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform capitol 7 
art.1. alin. b. 
Proiectul este in aria 
de competență a 
Ministerului Sănătății 
cf.HG.144/2010 

53. ROBOȚICA ROZ-
VERDE (Slogan: Copiii 
colectează - Parcul 
reciclează) 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 
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54. Ciorile din Grădina 
Cișmigiu | Vecini cu 
aripi 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

55. Compostare 
comunitară în 
Cotroceni 

Protecția 
mediului/animalelor 

X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

  Total  
Proiecte Eligibile 
din Domeniul 
Protecția 
mediului/animalelor 

8   

56. Piste alergare de 
tartan in Parcul Circului 
   
  
 

Sport  X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

57. Crossul promovării 
sporturilor în București 

Sport X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

58. Calisthenics - sport in 
aer liber, bare de 
tracțiuni profesionale și 
moderne pentru sportul 
de masă 

Sport X  ELIGIBIL, in limita 
bugetului maxim 

59. NOI SUNTEM CEI 3V: 
VIATA – VOLEI – 
VIITOR 

Sport  X NEELIGIBIL- 
Finanțările 
nerambursabile 
pentru activități 
nonprofit desfășurate  
de  organizațiile 
neguvernamentale 
se alocă prin concurs 
public de proiecte 
conform Legii 
nr.350/2005. 

60. “Modernizare sala 
Dans Sportiv din cadrul 
Palatului National al 
Copiilor București” 

Sport  X Acest proiect nu a 
îndeplinit toate 
criteriile pentru a fi 
supus votului. 
NEELIGIBIL- 
conform capitol 7 
art.1. alin. b. 
Proiectul este in aria 
de competență a 
Ministerului Educației  
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  Proiecte Eligibile 
din Domeniul Sport 

3   

 

Total proiecte eligibile 29  


